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.57 בן יהיה דיין כשמשה
ה חלוקות הצעיר קנדי של כישרונו על

 אנשי לדעת בוסטון. בעירו, אפילו ריעות
גמור. טיפש הוא אותו, השונאים הימין,
הליבר החוגים של הפוכה, גירסה לפי
קנדי. בני כל מבין המוכשר הוא טדי ליים,
 עלה האחרונים בחודשים פנים: כל על

 ב־ שעמד הצוער, הסינאטור שיעור־קומתו.
 לעמוד למד בובי, אחיו של בצילו סינאט

 ובובי. ג׳ון נרצחו מאז עצמו של רגליו על
 משמעת) לענייני (אחראי כ״מצליף״ בתפקידו

 עתה מתנהג הוא הדמוקראטית, הסיעה של
חשוב. נושא כל על נואם עצמי, בביטחין

 ,עדיין מועמדותו: על מכריז עצמו הוא
החלטתי.״ לא

כלב
שגוגב מי

ה באופנה. זה כלבים. גונבים בניו־יורק
ה לאזרח ניגשים כך: בערך, הוא, נוהל

 ומבקשים ברצועה, הקשור כלבו את מוביל
 אם ממנו. להיפרד שיואיל באדיבות ממנו

להי מוכ־ ואינו במיוחד, עקשן הוא האזרח
 — ברירה אין ההולן־־על־ארבע, מידידו פרד

באקדח. או ממורטת, בסכין עליו מאיימים
 פשוט: יותר הרבה הוא המצב לעיתים

 לרגע־קט אותו משאיר הכלב בעל כאשר
 לאחרונה נכנם. אליה לחנות, מחוץ קשור
 של הרובעים באחד המשטרה דובר מסר

ממכוניות. כלבים גניבות 84 על ניו־יורק
 הכלבים פלכים. גנב המיקצוע:

 הם בעלי־חיים. חובבי על־ידי נגנבים אינם
 חושדת ולכן לא־אכזב, הכנסה מקור מהווים

מאורגנת־היטב כנופייה כי גיו־יורק משטרת
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החדשה. האופנה מאחורי עומדת
 לצורך למעבדות, נמכרים הכלבים מרבית
 כזד, כלב עבור שמקבלים המחיר ניסויים.

 יותר הרבה גדולים סכומים דולאר. 40 הוא
עבו מזייפים אשר כלבים עבור לקבל ניתן
 ושוש־ גיזעיותם על המעידים מיסמכים, רם

שלהם. לת־היוחסין
 שאינם ישנם לכעדיהם. - מכלבים

נג כלבם כי להאמין, המסרבים או יודעים,
עצמם. בכוחות אותו לחפש והמעדיפים נב,

ש צעי־ה, שחקנית־תיאטרון היתד, כזאת
ש ג׳ימי, כלבה את בעצמה לחפש בחרה
פלא. באורח נעלם

 ניו־יורק משטרת עסקה שעתיים כעבור
ה כי ואחריה. — הכלב אחרי בחיפושים

אותה. גם חטפו הם בו. הסתפקו לא חוטפים

יפאן
 של אומה

12 בני
מ דוחים שהם מבני-אדם מורכב ״עמנו

פו מבחינה ובלתי־מפותחים גופנית בחינה
בספרו. השגריר כתב ליטית,״

 לזן גם כמובן. תקוע, יוסף השגריר לא
איתן. ולטר ו/או רמז אהרון השגרירים

השג ,59 בן קאוואסאקי, אישירו אם כי
 השבוע שנתיים. מזה בארגנטינה היפאני ריר

העולה. השמש ארץ של משרות־החוץ סולק
 הבלתי- המיסמך הוסנטוטים. כ.״
 הוא הבלתי־שיגרתי השגריר של שיגרתי

 1או המתאר מסיכה, ללא יפאן בשם ספר
השא־: בין סאטירית. בצורה מולדתו

 (גמד״ והפיגמאים ההוטנטוטים מלבד •
 ביותר המכוער העם הם היפאנים אפריקה),

מוארך. וגו קצרות רגליים בעל בעולם,
 מק־ארתור, דוגלאם האמריקאי הגנרל •

ה כי אמר כאשר צדק יפאן, מושל שהיה
״.12 בני של ״אומה הם יפאנים

מפ בוסים הם היפאניים הפוליטקאים 9
ש בקאריירה המתקדמים מושחתים, לגתיים

 הגדול הבום והאיומים, השוחד בכוח להם
ראש־ממשלה. הופך ביותר
 אאישי. קיאישי שר־החוץ, את הרגיז זה
 השגריר את הממשלה סילקה המלצתו, לפי

 בלתי־נחו־ ״ביקורת בגלל משמתה, הסוטה
פוליטיים.״ חוגים על צה

ב שקרה למה בהשוואה מתונה, תגובה
ב לירות נוהגים היו אז דוס לפני יפאן
 ובפרופסורים בפוליטיקאים בסופרים, רחוב

מתונה. יותר הרבה ביקורת להשמיע שהעזו
 ביותר המעניינת הטענה לשכנה. ככוד

 אינה הבלתי־חמושה שיפאן קאוואסאקי: של
ב מתייחסת היא להיפך, סין. מפני פוחדת

 אין כין. של העולות וליוקרתה לכ״חה כבוד
 אלא סינית, תוקפנות מפני חוששים היפאנים

שביפאן. האמריקאיים הבסיסים מפגי


