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 התנצל ״אגנו, שלט: שנשא מפגין על־ידי נתקבל המקומות לאחד בהגיעו ו״ווס־ווסים״.
הנאום!״ אחרי זמן לך ותחסוך מראש,
 של הגדולה התגלית הוא הליבראלי, מאסקי אדמונד זאת, לעומת האמפריי, של סגנו

 סיסמה: הציע (מישהו וחזק. נבון כאדם אותו להעריץ מתחילים המפלגות כל בני המערכה.
הלבן.) לבית ייכנס שמאסקי כדי — מהר!״ שימות והתפלל האמפריי, בעד ״הצבע

 ושהח־ בו, המואסים הליבראלים, האחרון. ברגע ישתפרו האמפריי של סיכוייו כי ייתכן
 אמריקה את להציל כדי האחרון, ברגע זאת בכל להצביע עשויים מהצבעה, להימנע ליטו
ניכסון. מידי

 ניפסון ולא האמפריי לא - שייבחר מי ייבחר כי חשוב. זה אין אך
 המכרסמת האיומה למחלה מרפא לתת המסוגלים כאנשים נראים

 התפשטות את החברה, התפרקות את לעצור אמריקה, ברחבי עתה
 הפשיעה עליית את והנוער, הכושים התקוממות את ההיסטריה,

החברתית. להתמוטטות סימפטום אלא שאינה - האלימה
 וציני זקן לאיל־הון קנדי ז׳קלין של נשואיה כי הרושם מן להשתחרר יכול איני (אגב:

 באומה והחיובי היפה כל את סימלה ז׳ללין זו. התפוררות של מושלם סימפטום הם
 אמריקה מלכת אלא הליבראליים, החוגים של בעלת־החסות רק לא היתר, היא האמריקאית

 של עולם המנוח, בעלה של הפוליטי העולם את החליפה ערב־הבחירות, והנה, כולה.
מוחלט.) חוסר־ערכים של בינלאומית, ריקנות של פלייבויס, של בעולם ואידיאלים, ערכים

★ ★ ★
 ימי כל שעשו כסי הדמוקראטי, המועמד בעד יצביעו שלא רבים יהודים איתי ^

 המועמד בעד רבים יהודים יצביעו הראשונה בפעם הקודמים. בדורות וגם חייהם, |
 סדר״. שיעשה ״כדי ניכסון, ריצ׳ארד הרפובליקאי,

הלבנים. האנטי־שמים של מועמדם וואלאם, בעד שיצביעו ביהודים גם נתקלתי
כאמרי כיותר המרה במלחמת־האזרחים עתה מעורבים היהודים בי
והכושים. היהודים כין המלחמה : קה

 ממש. היטלראי בסיגנון המתבטאת קיצונית, אנטי־שמיוח מתפשטת הכושים בקרב
 ״העוצמה חוגי השחור״, ״הפאנתר השחורים״, ,,המוסלמים — הכושיים אירגוני־המלחמה

היהודים. נגד גובר בזעם פונים — השחורה״
 שייכות ניו־יורק) רובעי שאר בכל (כמו ניו־יורק של הכושיים ברובעים החנויות כי מדוע?

 שמודים כפי דורות, במשך הכושים את וחמסו רימו החנוונים ליהודים. כולן כימעט
 הכושי כשקם בתנאי־עושק. כסף הילוו הם פרטיות. בשיחות מלא בפה יהודיים מנהיגים

בשכונתו. היהודית החנות את כל קודם ובוזז שורף הוא בלבנים, חמתו את לכלות
 של נציגים ארבעה רק רואה בשכונת־העוני, הבלתי־משכיל, ״הכושי כושי: מנהיג אמר

 כל אבל אירי, היא השוטר הסוציאלית. והעובדת המורה הסוחר, השוטר, הלבן: המימסד
 יהודים.״ המקומות, ברוב הם, האחרים שלושת

 בעיר המורים מן 90ס״/ מורים. שביתת על־ידי בניו־יורק ילדים מיליון הושבתו השבוע
שנקר. ישראל הוא ההסתדרות של הבום המורים. בהסתדרות שולטים והיהודים יהודים, הם

 לידיו שקיבל ופורטו־ריקאים, כושים של בשכונה מקומי שוזעד מפני פרצה השביתה
 בחוסר־כישרון, באדישות, שנאשמו מורים, 83 פיטר בשכונה, בתי־הספר על השילטון את

 הם המפוטרים כל כימעט ממש. בשינאת־כושים ואף השחורים, לתלמידים בחוסר־יחס
 באוזני). בכך הודה לעניין, המקורב יהודי, (ידיד נכונות הן ההאשמות כי ייתכן יהודים.

ואח הכושיות, השכונות מכל היהודיים המורים ייזרקו המורים, הסתדרות תיכנע אם אך
היהודיים. והסוחרים החנוונים ייזרקו ריהם

 ג׳ון הנוצרי האנגלו־סאכסי ראש־העירייה והולכת. גוברת במרירות המאבק, נטוש לכן
 נקרע בעיר, אשר מיליון) (שני והכושים מיליון) (שלושה היהודים בקולות שנבחר לינדסיי,

 מעשה בקריאות־בוז: גורש יהודית, באסיפה כשהופיע שעבר, בשבוע העדות. שתי בין
חסר־תקדים.

 וניסה היהודיים, האירגונים מנהיגי את לינדסיי אליו קרא כן לפני כי יודעים מעטים רק
 השביתה. את לבטל אותו ויאלצו שנקר ישראל על לחץ שיפעילו איומים, בעזרת להכריחם,

המאבק. של היהודי־כושי האופי את המטשטשת המקומית, בעיתונות מופיע אינו זה כל
האנטי של מועמדם אל לא־מעטים יהודים פונים הגוברת בחרדתס

 הערות מלהשמיע כמוכן, נזהר, עצמו שהוא וואלאם, הלבנים, שמים
אנטי־שמיות.

 להם!״ מגיע ״זה בגלוי: ואומרים היהודים של לאידם פעם, לא שמחים, הנוצריים הלבנים
 והלבנה, השחורה האנטי־שמיות בין שיילחצו היהודים, כי מקווים לא־מעטים וישראלים

לישראל. עלייה על לחשוב יתחילו
★ ★ ★

 שתוך מעשית אפשרות קיימת בתולדותיה הראשונה בפעם כי הזאת. לתקווה וי 4̂
 אנטי־כושי, מישטר — אמיתי פאשיסטי מישטר בארצות־הברית ישתלט שנים כמה

אנטי־שלום. אנטי־שמי,
 אחרות. רכות מדינות במו - בארצות-הכרית ביום תלוייה ישראל

 קיצונית, אנטי-ישראלית מדיניות להוליד העלולה בזאת, התפתחות
 שלא גרעינית מלחמה של לעברי־פי־פחת העולם את לגרור והעלולה

 הדיבד בי עד נוראות בה למחשבות פתח פותחת - המרחב על תפסח
מהן. נרתע יון

 את שיעצרו דברים הרבה לקרות יכולים וכי רחוקה, עדיין היא זו שאפשרות מובן
 נעלם הוא ולפתע קיצוניות, של עכור גל גבר האמריקאית בהיסטוריה פעם לא ההידרדרות.

 פלאקאט שהדפיס חוג אותו כמו האמריקאית. באומה רבים גנוזים כוחות יש היה. כלא
נשק!״ של צעצועים לי תתנו ״אל ואומר: פרח המחזיק נחמד, ילד של יפהפה

 עלול - האמריקאית החברה תתמוטט אם קיימת. הסכנה אולם
 הקרע, גובר בינתיים ישראל. ועל העולם, על שואה להביא הדבר
 תובלנה שבוע, כעוד שהבחירות, מכלי - הקצוות בין המרחק וגדל

בהרבה. בך על להשפיע
★ ★ ★

 גריניץ׳־ שכונת בגבול ,16ו־ 15 מס׳ הרחובות בין בניו־יורק, השישית שדרה ^
 נשאר בינתיים שייבנה. לבניין מקום לפנות כדי בית, מכבר לא נהרס הבוהימי, זזילאג׳ ■1

 של באורך אחד ענקי לקיר המצטרפים — השכנים הבתים קירות עם הגובל ריק, מגרש
מטרים. מאה כימעט

 את וכיסו לציור, האקדמיה תלמידי רובם נוער, של גדולה קבוצה הופיעה הימים באחד
 של בעמל השלום. לרעיון המוקדש מודרניסטי־פסיכודלי, יפהפה, בציור־ענק קיר־הענק

 סמלי־השלום כל את שהכילה יצירה יצרו רוננת, קולקטיבית עבודה תוך רבים, ימים
עברית. כולל — רבות בשפות ״שלוט״ המילה ואת השונים,
 בצלבי־קרס כוסו הציור של גדולים חלקים כי נתגלה בסביבה, גרתי כשעוד אחד, בוקר
נעלמו. וצלבי־הקרס ציורם, את הציירים ניקו יומיים כעבור זזאלאס. של ובשמו

זמן? לבמה
 אחרים, במקומות כמו אוהאיו. במדינת יאנגסטאון, בעיר באסיפה !זאלאם הופיע השבוע

 לעברו שזרקו אנטי־פאשיסטיים, צעירים של קבוצה על־ידי וגם משולהב, המון על־ידי נתקבל
שונים. קליעים

 דבר! ״אין רדאלאם: צעק — ממבע או קטנו. אבן — הראשון הקליע לעברו נזרק כאשר
 (יום בנובמבר החמישה אחרי כי — עכשיו הכל את לזרוק לכם כדאי תזרקו! תזרקו,

שכמותכם!״ אנארכיסטים דבר, שום לזרוק עוד תוכלו לא הבחירות)
הראשים. את ופלוגת־הסער המשטרה תשבור לומר, התכוון בך אז, בי

 אחרי ז הישראלי־ערגי במשבר הבחירות אחרי אמריקה תתערב (איך
 ינתח אחרים ומומחים ערביים אישים אמריקאיים, מדינאים עם שיחותיו

בוואשינגטון.). הצפויות ההתפתחויות את הבא במאמרו אבנרי אורי

י ס ע פ ע ג ת
 ופצעים פגמים יותר אין ותראה...

 ופצעים. פגמים בכלל ואין סוף סוף לגעת אפשר בן!
 עמוק חיידקים הורג עדורח בי עדורה. בגלל זה וכל

 הדם מחזור את ממריץ עדורה העור. בתיך עמוק
 פגם ללא וסנטרן מצחך לחייך, יהיו ולכן ומחטא

 עצבות... הלאה וזך. חלק להיות יחזור בכללותו ועורך
ל״י. 1.70 סבון ל־י. 3.65 ונוזל קרם לעדורה. הודות

ל ז ו נ ם, ר ן ק סבו ם ו י ״ ט פ ס י ט נ א

ע•• מחוסרות■בלות
סליצירית וחומצה קיק ווומן

 מטובו! גלות סכין הלאה מועיל! בלתי פלסטר הלאה
 60 תוך הכאב מסלק חדש נוזלי חומר — נוכסקווץ

 ע״י השורש עד ״נובלים־ נוקשת ועור יבלות שניות.
 מזוכך, קיק שמן מכיל גוכסקורן בנוכסקורן. שמוש

 של קטן בקבוק כאבים. המשתיק ובנזוקאין יוד
 חרבה חוסך האנטיספטי, היבלות מרחיק גוכסקורן,

ל־י. 2.50ב צרות

ההבדל בל
 עצירות בעיכול. הפרעות של סכנה קיימת מסוים בגיל

 יאמר רופא כל נפיחות. והרגשת גזים להצטברות גורמת
ז להזהר. עליך כי לך

 עלמונת הטבעי. המשלשל עלמונה לרשותך עכשיו
 עודפים. ומנוזלים מזיקת מפסולת גופך את משחרר
 ונעימה טבעית בדרך המעיים פעולת את ממריץ עלמונה

 ממשקלך. עלטונה גם יוריד משלשל כל וכמו
 לך! יעזור עלמוגת יותר! טוב תרגישי ההבדל: כל

_ ל־י. 4.80
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תינוקך בריאות למע!
 עורו טוב, נראה הוא מאושר: תינוק הוא בריא תינוק

 להיות שצריך כפי נעים, ריחו רעננות, וקורו חלק רך,
בריא. תינוק של ריחו

 אהבתך את לו תני למאושר. תינוקך את לעשות לך קל
ל־י. 2.35 תיני. אבקת תיני, קרם תיני, שמן ותיני,

ת הישיבה ב א כו
 סובל אתה אם !גם־כן והריצה !כואבת הישיבה

 זאת כל אבל !נורא זה )8*116011880105( מטחורים
 להקלה מביא במהירות, עוזר פרטיו העבר. נחלת

 התפיחויות נפסק, והגרוד מיד קטן הכאב מידית.
!רווחה איזו — מתכווצות נעימות הבלתי  נרות !
 וגואלות כאב ומפסיקי רפוי מחומרי מורכבות פרטיו
 טחורים. לרפוי — פרטיו הטחורים. מסבל מיד אותך
ל־י. 4.50
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חיפה. בע״מ דיסקו

״צינבדוני״
 פרטיות וחקירות לאינפורמציה סובנות

תל־אביב ,8 החשמל רחוב • 623001 ,757613 טלפונים
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