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)7 נזמנווד (הסשן
 סמוי מאבק השבוע הבליסו עובדות שתי
במלוא־ד,פשטות: זה ואכזרי

 הפרם־ הכנסייה הואשמה בוואשינגסון #
ל מטה ששימשה בכך, הראשונה ביטריאנית

הערבו את שילמה צעירים, רוצחים כנופיית
שניכלאו. לחברי־ד,קבוצה יות

 בששת תושבי־העיר, רשמו בשיקאגו •
 רישום־כלי־הנשק למסע הראשונים השבועות

 357,598מ־ פחות לא — מישיגן במדינת
 בכלי־יד לצייד כדי ״די ומיקלעונים. אקדחים

ארצות־הברית.״ צבא של דיביזיות 20
.ה באגירת־נשק. מעגל־קסמים

 חמושים שהם בלבד זו לא באמריקה אזרחים
 להם יש — הלאומי המישמר מן טוב יותר
ב ארצות־הברית כוחות מכל קל נשק יותר

 של ראש־העיר דיווח ובווייט־נאם,״ אמריקה
למועצת־העיר. דליי, ריצ׳ארד שיקאגו,

 אוסר החוק כי סמוי: הזה הנשק רוב
 ל־ ,18 לגיל מתחת לצעירים רשיונות מתן

ל בסמים, למשתמשים כרוניים, שיכורים
 לפני הכלא מן ששוחררו ולאלה — מפגרים

לפחות. שנים חמש
יכו כדוגמה לנשק: נזקקים כאלה ודווקא

ב הפועלת — מופיית־חבנסייה לשמש לה
 נעצרו חבריה וואשינגטון. של הכושי רובע

שיל הכנסייה שנתיים. תוך פעם, כמאתיים
 להוציא כדי דולאר אלף 25ל־ קרוב מה

 כי היה, שברור למרות — בערבות אותם
שוב. יסתבכו
 סתם הם ״בשבילי פריי: ג׳ון הכומר טען
 הכנסייה למועדון. הזקוקים צעירים חבורת
י זד,.״ את להם מספקת
 נעוצה האמיתית שסיבת־העזרה היה ברור

לפע המתבטאת, — השחורה בסולידאריות
ה על־ידי בצדק לנרדפים בעזרה גם מים׳
חוק.

אופיי דוגמה היוו כנופיית־הכנסייה חברי
 העולם- אנשי רוב אחרת: מסיבה גם נית

מס — שבהם הצעירים בייחוד — התחתון
 תקופות בכלא יושבים החוק, עם תבכים
 בנשק השימוש את מהם מונע זה קצרות.

ל רק לא כזה, לנשק זקוקים הם חוקי.
יוקרתם. להגברת גם אלא חדשות, פעולות

 נשק אגירת של מעגל־קסמים התוצאה:
ה הפדראלי החוק אם גם ספק בלתי־חוקי.

 ללא נשק לשאת אמריקאי על שיאסור מוצע׳
זה. מצב יתקן רישיון,
 ה־ המשבר את להחריף אפילו עשוי הוא
מזויין.

העולם מכל
גסות מילים
 את ואשינגטון משטרת כלאה בו בשבוע

 הכומר קינג, לותר מארתין של יורשו
 לחוקר,״, ״אי־ציות על יום 20ל־ אברנאתי,

 ״עיר־ד,עניים״ בקתות את שהרסה אחרי
הכו המפגינים על־ידי העיר בלב שהוקמה

 הנחשלות השכבות של העוני נגד שיים
קרה: זה גם — השפע בחברת

 התפרצו ארצות־הברית, כנידיורק, י•
תוכ שידור בעת לתחנת־טלוויזיה, היפיס 20

 תוך־ הפגינו ״עיתונות־ו־,מחתרת״י, על נית
 פרצופים ועשיית גסות במילים שימוש כדי

 אמריקה כלפי חשים באמת שאנו ״איך
והעיתונות.״

ה קיבלה צ׳כוסלובקיה, בפראג, •
 הצנזורה את המבטל חוק הלאומית אסיפה

 את עורכי־ר,עיתונים על הטילה הפוליטית,
 סודות־הביט־ לפרסם לא האישית האחריות

 דמו־ יותר לארץ צ׳כיה הופכת בזה חון.
 מארצות־ שלה, בחוקי־הצנזורה קראטית,

ישראל. כולל — רבות מערב
מפגי השליכו קאנדה, באוטווה, •

דובר־ד,צר מחוז־קוויבק עצמאות למען נים
 על ומקלות בקבוקי־חומצה אבנים, פתית

בפאריס״. ״כמו בהם שהלמד, המשטרה
לרא נפגשו, קפריסין, ה, י קום בני •
 הקהילות נציגי שנים, וחצי ארבע מאז שונה

ישי לשיחות־שלום — והיוונית התורכית
רות.
 ארצות־הברית, בסאךפראנציסקו, •
 מול באי־אלקטראז, מיגדל־שלום להקים הוצע
 למא־ המפורסם בית־הסוהר שכן שם העיר,

חמורים. ולפשעים סר־עולם
 צוייו ארצות־הברית, בוואשינגטון, י#

 שנים שש עחד, נמשכת שמלחמת־ווייאט־נאם
 הארוכה למלחמה תוך־כדי־כך הפכה — וחצי

ארצות־הברית. בתולדות ביוחד
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