
במולם
שחייץ

•£ .אוהבים הם
! $י

< < ■ 
צסיי-ו
ן י י # *

2-̂ $: י4£
*׳0

11 / ¥ 1£

£5> ץ מ £ 0ו6זז

6 ;$ 1 א1א0 2

10

הזפופ
ששאג

* *■י■■■*■■■■■■

פקול
 היה שמישהו בעולם. האחרונה המדינה

 ארצות- של הנהגתה נגד תתמרד כי מאמין
מ והמנומסת השקטה השכנה היא הברית,

 הזבוב השמיע השבוע, מקסיקו. — דרום
 — הענק שכנו נגד שאגת־מחאה המקסיקאני

לכדור. מסביב שהידהדה
 אפילו דחופות, צרות מפתיע. נאום

 יותר. גדולות צרות משכיחות — קטנות
ה אחת את לעולם הזכירה הזבוב שאגת
 עדיין: נפתרה שלא —שלו העיקריות בעיות

 על באה לא עוד כל פירוק־הנשק. של זו
 בניסויים מעצמות־העל ממשיכות פתרונה,
 למאזן־ה־ מוסיפות תת־קרקעיים, גרעיניים

ב הן ממשיכות במקביל, האקולוגי. אימה
 אמי סיתוח — פחות לא מקפיא־דם עיסוק

 פירוז־ה־ שיחות בקטריולוגיים. צעי־לוחמה
בקיפ למעשה, כרגע, נתונות בג׳נבה נשק
 שני הקפיאו המעצמות ששתי לאחר און,

אלה. מרכזיים נושאים
לשי מקסיקו נציג הציע מפתיע, בנאום

 הקטנות שהמדינות קסטנאדה, ג׳ורג׳ חות,
 של מרצונן תתעלמנה בשיחות המשתתפות

אי משלהן: הצעה תעלינה ואמריקה, רוסיה
 וכימית, ביולוגית לוחמה של מוחלט סור

 תת־ גרעיניים ניסויים של מוחלט ואיסור
קרקעיים.״
 שהשמיע החריפה הביקורת מוזר. מצם

למ בחריפותה. רק הפתיעה מקסיקו נציג
 של רצונן אי־שביעות את הנציג ביטא עשה

 — בשיחות המשתתפות הקטנות המדינות
שנר ככל והלכה שגברה רצון •־שביעות

שוו נציגת מתקדם. אינו העניין כי היה אה
 הסיבה כי כן, לפני מה זמן רמזה, כבר דיה

 מגיעות אינן המעצמות ששתי לכך האמיתית
 התת־קרק־ הניסויים בנושא לפחות להסכם,

ב בעצם מעוניינות שתיהן כי היא, — עיים
 ולשכלל להוסיף על־מנת הניסויים, המשכת

שלהן. הטילים את
 הכימית. הלוחמה בנושא גם דומה המצב

 בהגבלת לדון מוכנות שמעצמות־העל בעוד
 לעשות מסרבות הן — הביולוגית הלוחמה

 התירוץ: הכימית. ללוחמה בקשר גם כן
 לצרכי גם המשמשים כימיים חומרים ישנם

 הניסויים את להגביל אפשרות ואין שלום,
בהם.

 המקרים באחד דווקא מוזר: מצב זה היה
 זהות מגלות המעצמות שתי בהן המעטים

 ביניהן שיתוף־הפעולה גורם — אינטרסים
בעולם. לדאגה

ארה״ב
נוסף קרפ
ביו

לכושיס הרפי
 רבני של ביותר המופלאות התכונות אחת
 מבחינה שלום. להשכין כישרם היא ישראל,

 הליגה מנהיג כהנא, מאיר שהרבי נראה זו,
 קטן ליקוי בחסר. קצת לוקה יהודית, להגנה

קלין השבוע, ביטוי לידי שוב בא זה  בברו
 — פיו את הרב פתח רק בניו־יורק; וילאג׳

 כאלף השתתפו שבו סוער, קרב פרץ ומיד
 כושיים סטודנטים לבץ חסידיו בין לוחמים,

מקומיים.
כ אירעה התקרית נמחצו. הכושים

מ כמאתיים על־ידי מלווה כהנא, רבי אשי
 הפקולטה בניין של לקפטריה הגיע חסידיו,

ה כושיים. סטודנטים בחלקו מלא שהיה
 על ומנצח נואם החל שולחן, על עלה רבי

ה ״הסטודנטים במקהלה. סיסמא־ת השמעת
 כתב דיווח נמחצים,״ תיכף שהם חשו כושים
להס מבלי באירוע שנכח בית־הספר עיתון

 מילה פה מילה מקום, מכל עצמו. את ביר
החלו. והמכות — שם

הז ומישהו תגבורת, הזעיקו הצדדים שני
 כבר התפשט הגיעה, שזו עד משטרה. עיק

המש הסמוכים. לרחובות עד החוצה, הקרב
את שהרגיעה עד רבות לטרוח שנאלצה טרה

שן ד (המ )12 בעמו

 ובאוויר הקרקע פני על ניסויים *
אסורים. כבר
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