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דעג גנרל
 נפו־ עם יגמרו רעב וגנרל חורף ״גנרל
 לוחמי־החופש — ובצדק — ניבאו ליאון!״

 הצרפתי הפולש של שצבאותיו שעה הרוסיים,
רוסיה. לערבות חדרו

 גבולה על הניצבים הסינים, סומכים כיוס,
ה הגנרלים על רק לא הודו׳ של ההררי

 הגנרלים אחד על גם אלא שלהם, עממיים
ה המאה בראשית הצרפתים את שהביסו
קודמת.

 תת־טרופית ארץ היא שהודו למרות כי
 — החורף מן לחשוש מה לה ואין וחמה,

 הכופה המחרידה, הרעב מכת בארץ שולטת
 וילדים מבוגרים אלפי מאות על שנה מדי

ברעב. איטית גוויעה קטנים
 שווה, במידה בכך, אשמים חלכון. כלי

 שלא — בריטניה עצמם. וההודים בריטניה
 את רק ניצלה ההודית, הכלכלה את פיתחה

 את ,1947ב־ לנטוש׳ שנאלצה עד אוצרותיה,
ה עצמאותה את לה להעניק התת־יבשת,

מדינית.
 כופים דתיים שמטעמים משום — ההודים

 מאפשרים צימחונות, האוכלוסייה על הם
 האוסרת הקנאית, במסורת להתמיד לקנאי־דת

 בשר־פרות — ובעיקר בשר־בהמות אכילת
קדושות.

 של לשעבר שר־המזון רואה אף־על־פי־כן
 תקווה סובראמאניאם, שידאמבאראם הודו,

 למצר הודו תגיע 1970־71 שבשנות בעובדה,
 את לספק כדי וחיטה ירקות די תגדל בו

 במהירות והמתרבים הרעבים המודד, צרכי
הבזק.
 וכלכלנים — יהיה כך אם שגם אלא

ה של באופטימיות ספק מטילים מערביים
 40ל־ 35 בין יוסיפו — בענייני־מזון הודים

 להיות בהודו׳ הנולדים תינוקות מאה מכל
 חלבון מהיעדר כתוצאה — בשכלם פגועים

שלהם. בתפריט
 — ודגים בהמות בבשר המצוי החלבון,

גו הבלתי־חוקית וזלילתו לאכילה, אסור
 בפרברים למהומות־דמים ושוב., שוב רמת,

העניים. ובכפרים
 ביותר, המרושעים הקנאים דווקא כי
 הס — הרעב סף על בעצמם הנמצאים אלה

 שחיטת התרת נגד ביותר העיקשים הנלחמים
 רק וגורמות מקום בכל המסתובבות הפרות

תועלת. להביא בלי לרכוש, רציני נזק
 510 כיום, המונה, להודו תפריט. כלי
 מיליון 20 שנה מדי נוספים — נפש מיליון

תינוקות.
 החקלאות תהיה עוד כל אחרות: במילים

 ההמונים ידעו לא עוד כל מסגרת; ההודית
 כל ובעיקר, כהלכה; ילדיהם את להזין כיצד
 נידונו בהודו, בשר לאכול יהיה אסור עוד
תי מיליון שמונה עד שיבעה שנה מדי

ה מכלל אחוז 40 עד 35 (דהיינו: נוקות,
דפקטיביים. כילדים להיוולד נולדים)

 עליונותם את להבטיח כדי והותר די וזה
 לא ההודים מן המתקדמים — הסינים של
 מלשמור גם הנמנעים אלא בענייני־צבא, רק
צימחוני. תפריט על

אדצות־הבדית
ר מורני סו א ו

 מסוכנים וחשיש שמאריהואנה סבור ״איני
 עיד השבוע הצהיר חריפים!״ ממשקאות יותר

אחד. אמריקאי
 המרוכז המסע לאור שיגרתית, הצהרה
ל ואמנים עיתונאים היפים, של והמשולב

אלה. כלתי־מרגילים בסמים השימוש התרת
 שהגיעה הצהרה זאת׳ בבל זו, היתד, אולם

 — אמריקה עיתונות של הראשיות לכותרות
 מאשר אחר לא היה אותה שמסר האיש כי

ה מינהל על הממונה גודארד, ג׳יימס ד״ר
ארצות־הברית. ממשלת של והסמים מזון

 להתרתב האחראי האיש — אחרות במילים
 החוק במיסגרת הסמים, של לאיסורם או

האמריקאי.
 ״אומרים וקטלנית. נעימה הרדמה
 בהרואין, כן גם משתמש בחשיש שהמשתמש

 המשיך אחרים.,״ מרגילים סמים או אופיום
באוני בהרצאתו וסמים למזון המינהל ראש

מינסוטה. ברסיטת
 בחלב המשתמשים מן רבים גם ״אולם

 על יעלה ולא — מרגילים בסמים משתמשים
הדברים.״ בין קשר שיש איש של דעתו

 לרווחה השער שנפתח היה ברור בכך
מ — ובחשיש במאריהואנה חופשי לשימוש

 המשטרר נמנעת האחרונים שבשבועות עוד
אנ מלאסור — הגדולות בערים לפחות —

בפרהסיא• חשיש המעשנים שים
 הרפואיים השלטונות החלו זאת, לעומת

 השימוש נגד מרוכז במסע ואנשי־המשטרה
 האמפטא־ — סמים של לגמרי אחר בסוג

מינים.
 בצורה מרדים למשל, שההרואין, בעוד

 את מעוות והאל.אם.די וקטלנית; — ״נעימה״
 סמי־ מעוררים הזיות, ומעורר התודעה

 מטורפת, מהירות של תחושה האמפטאמין
 בהם המשתמש את ודוחפים פעילות מעודדים
זה. אחר בזה רבים, בלתי־אחראים למעשים

 כי — במיוחד מסוכנים גם הללו הסמים
 המשתמש את מרגילים שהם בלבד זו לא

 זמנית גדלות שיגעון לו גורמים אלא בהם,
קבע. של שיגעון גם ולפעמים —

 בסמי־ שהשתמשו רבים אנשים מזו: יתרה
ב אלימים, מעשי־פשע ביצעו האמפטאמין

 שני נרצחו כחודש ולפני שיכרות, שעת
 ניו־יורקי, במרתף — ובחורה בחור — היפים
 תחת אחרים, מתמכרים עם יחד שהיו, שעה

אלה. שבסמים העיקרי המתדרין, השפעת
 השפעתם בגלל והפרעה. באם כלי

 מהירות סמי־האמפטאמין מכונים המשונה,
בהם. המשתמשים בפי

 נגד במסע השלטונות גם יצאו כך משום
ל המועצה בסיסמות המשתמש זה, סם

 תדריג ״המהירות כגון תאונות, מניעת
אותך.״
 במהירות להשתמש לא סיבה עוד ״יש

הניו־יורקיים. ההיפים אחד השבוע אמר

גודארד ממונה
חלב כמו בדיוק

 מדי עורקיך, לתוך אותם להזריק חייב ״אתה
 רוצה אתה אם שעות, 24 משך שעתיים,

ממש. מהם ליהנות
 כשכיר — לעצמו להכאיב משוגע ״מי
 מצד הפרעה בלי מאריהואנה לעשן אפשר

הבלשים?״

אפריקה
ה הירושה חיי ש ה

 מאות משך טענו — לבנה היא התרבות
ה שכל כביכול, שהוכיחו, הגזענים, בשנים
 מן משכילים פחות הם והציבעוניים כושים
הלבן. האדם

 האיש על הגזענים, סברו כך, משום
השלטון. נטל את שכמו על ליטול הלבן

הת על־ידי אחת, לא הופרכה, זו דיעה
 איזורי־ בכל התקוממות, אחר קוממות
הלבן. האימפריאליזם של הכיבוש

ה ההולנדים, של הענפות הממלכות מן
 נשאר לא האנגלים, — ובעיקר ספרדים,

 — מאוד מעט אלא העשרים המאה בסוף
 ודרום־אפריקה, הפורטוגלית אנגולה אולי

יורשת־ההולנדים.
ה הנישול לאחר אבל האניה. נישול

 י־ כושי, איש־מדע עכשיו בא טריטוריאלי,
האגדה. מן הלבן האדם את מנשל

 ״האיש דיאום: אנטה הסנגאלי השייך קובע
 האיש לתרבות רע יורש אלא אינו הלבן

השחור.
 העתיקים בימי־העבר ששלטו, הם ״הכושים

 תרבויות קיימו הכושים במצריים. ביותר,
אפריקה. בלב ענפות,

 היו, והגיאומרטיה הפיסיקה מדעי ״החוק,
שחורות. המצאות במקורן,

 העתיק לעולם ויוון מצריים דרך עברו ״הן
 תרבות שזוהי האגדה נשתרשה וכך —

לבנה.
 היטב ידעו עצמם והמצרים היוונים ״אבל

מאפריקה.״ התרבות את ירשו שהם
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