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ארה״ב
משגעים

פילים
ש בשבוע שצעדו הפילים תשעה־עשר

לינקולן במינהרת הלילה כל במשך עבר,
 את המחברים הראשיים העורקים אחד —

 — ניו־יורק חלקי שאר עם מנהטן האי
כש כבד, משטרתי בליווי דרכם את עשו
 בטלוויזיה. כבד פחות לא לסיקור זוכים הם

 קיר־ בהצגת להשתתף היו אמורים הפילים
 בגלל לצעוד ונאלצו במנהטן, שנפתחה קם

המטורף שהמחזה אלא הרכבות. שביתת
הציווי של ליבה בלב פילים תהלוכת —

העשרים המאה של התעשייתית ליזציה
 בארצות־הב־ כיום למתרחש סמלי היה —

 החברתיים זעזועי־האדמה גורמים בד, רית,
התחומים. בכל קירקסיות לתופעות

ה המשטרה מפקד הציג בפילדלפיה, •
 העירייה. לראשות מועמדותו את מקומית

כש נראה הוא בהן תמונות פירסמו יריביו
 אותם מפשיט מקומיים, כושים עוצר הוא

במקל. אותם ומכה הראשי ברחוב ערומים
שוח השחורים הפנתרים ממנהיגי 13 •
 ניו־יורקי, בכלא חודש 16 של ממעצר ררו

 אחד, פה פסק, מקומי שחבר־מושבעים אחרי
 בתי־ של הדרגות כל מפשע. חפים הם כי

ה את לשחרר סירבו האמריקאיים המשפט
 למעלה במשך בערבות, השחורים מנהיגים

וחצי. משנה
ראש כושים. — ה״מאפיה״ אחרי

הלן כהנא, מאיר הרב יהודית, להגנה הליגה

הוכר ה״אפ,בי.אי.״ ראש
1 מספר שנוא

 מנהיג עם כשר אוכל לאכול כדי להארלם,
 זמן — מקומית קיצונית כושית קבוצה

 ב־ פרעות פרעו הליגה שבריוני אחרי קצר
 ברוק־ של בקולג׳ כושיים סטודנטים 200
 ברית־ידי־ כרת שכהנא אחרי והשבוע לין,
 ג׳ו הנידיורקית, המאפיה מנהיג עם דות

 מצלמות בפני ניצב הרב־ד,תוקפני קולומבו.
 במקום הארלם, של הראשי ברחוב הטלוויזיה

 להציב מעיז אינו מקומי לבן איש שום בו
 מפי קרה למקלחת זכה כד,נא רגלו. כף את

 ביתו היא ״ארצות־הברית שאמר: מארחו,
 היא הסובייטית המשלחת השחור. האדם של

אור את מכבדים ואנו השחור האדם אורחת
.השחור. האדם חי  עזב כד,נא וכר״ וכו׳ .

ריקות. בידיים אך פירסום, עם הארלם את
 אדגר ד,אפ.בי.אי., ראש על ההתקפות @

 השלילה כל את רבים בעיני המסמל הובר,
 עיתונים בלהט. נמשכו ובמימסד, שבמימשל

 14 בני שתל האפ.בי.אי. כי גילו אמריקאיים
 כדי האמריקאי, הצופים אירגון בשורות

ב אמריקאיות״ ״אנטי פעולות על לדווח
הצופים, שורות

ביט לענייני הח־עדה שלום־קומוניזם.
״ה שהיתה מי — האמריקאי בסינט חון

ה של אנטי־אמריקאיות״ לחקירות וועדה
לש כדי התכנסה — מק־קארתי ג׳ו סנטור

 הפגנות- כי ממשלתיים, נציגים מפי מוע
 בהן האמריקאית, בבירה הענקיות השלום
 אחד, ביום מפגינים אלף 13 המשטרה עצרה

 ארצות״ה־ של הלאומית הגנים לרשות עלו
 מאחורי כי בנזקים, דולארים אלף 100 ברית
ה המפלגה עמדה — הענקי השלום מיפגן

קומוניסטית.
משגע־פילים. שבוע עוד נסתיים

ה העולם 1762 הז


