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משונות. בצורות מייד, שקפאו מים זירמי פלטו הכפור בגלל שהתפוצצו צינורות פתחיו.

 רצו־ ימים ושלושה ארבעים הרי ^
 שכבות על נערם השלג, ירד בהם פים

 הסתמנה לקרח, והפכו קפאו שכבר השלג
 הקר כחורף שתואר במה הפוגה סוף סוף

ב ארצות־הברית שידעה ביותר והנורא
האחרונות. השנים מאה
 ביחוד מרהיב, מראה להיות יכול היה זה
 שלג ירד שם פלורידה, כמו מדינות, עבור

 — והרשומה הזכורה בהיסטוריה לראשונה
 שבועות והכפור הקור גל התמשך לוליא
 חמורה בצורה חיבל ולוליא כד כל רבים

תוש של ורווחתם בנוחיותם רק לא כך כל
ה בכלכלה אלא הנפגעים, האזורים בי

כולה. אמריקאית
 בשל אבדו כבר דולרים מיליארדי

 התנועה עורקי וחסימת מפעלים השבתת
 משבר ארוכים. שבועות למשך החיוניים
 פי חמור הטבע ליצור שמאיים האנרגיה

 לחולל שהצליחו האנרגיה ממשבר כמה
הערביים. הנפט אילי שנים שלוש לפני

ה כל את כמעט שהקפיא הסיוט אולם
 טרם ארצות־הברית של המתועשות מדינות

מ לצפות הצליחו שלא החזאים, חלף.
 האומה את ולהכין שיתחולל, מה את ראש

 של לחורף ביותר הגדולה הטכנולוגית
 נוספים ימים שלושים עתה צופים דובים,

 מאוכלוסיית חמישיות ארבעה קרה. של
סיבירי. למזג־אויר צפויים ארצות־הברית

 האמריקאים. את מפחיד זה רק לא אולם
 אותם מפחידה הקרחונים מפלישת יותר
 המבול. את לבשר העלולה הפשרתם עתה

 עלולים מדי, מהירה הפשרה תהייה אם
 ששום אדירים, כה שיטפונות להיווצר

באמרי שהתחולל קודם זכור אסון־טבע
להם. ידמה לא קה,

 ארצות- של אחד שחלק' בעוד אולם
 האחר חלקה סובל מהצפה, מודאג הברית
 בחורף ביותר האכזרי הפאראדוכס מיובש.
 הוא ארצות־הברית שידעה ביותר המוזר

סו ארצות־הברית של מערבה כל שכמעט
 ביותר החמורה היובש מתקופת עתה בל

 אם האחרונות. השנים בארבעים הידועה
 מצפה לאביב, המים מאגרי יתמלאו לא

 ובצורת שידע ביותר היבש הקייץ למערב
 סל־המזו־ על חותמה את שתטביע חמורה

כולו. העולם של נות

5? חדישה אמנות
 הצורות את בודק דונהם מארק יורקי

לביתו. שפרצו המיס שיצרו המחרת*

והקביאה אמויסה ער ■וו אנזו■ תווך

 ניויותו ושס
קופאת?

 את לחלוטין שיבש דורות שישה מזה ביותר הנורא החורףהעולם סור
 מינוס בשיקאגו, מעלות 30 מינוס של קור באמריקה. החיים

 מחזה :בתמונה העולם. סוף של תחושה יצרו בפלורידה, שלג במינסוטה, מעלות 43
ארוכים. פקקים יצרו התנועה, את השלגים חסמו שם ארצות־הברית, בכבישי אופייני


