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 ארצות־ בדרום יותר פופולארי, מושל אין

 עשה ואלאם בי ואלאם. ג׳ורג׳ מאשר הברית
 לשפיכת־ גרם שנים חמש לפני גדול: דבר

 כאשר אלאבאמה, של באוניברסיטה דמים
כושיים. שם לקלוט בית־המשפט פקד

 כל של גיבורם את ואלאס מהרה מאז
 להיבחר היה יכול הוא בדרום. הגזענים

מרגיזים: גורמים שני לולא ושוב, שוב
 אסור היה אלאבאמה, של החוקה לפי 9

 בתום נוספת, בפעם מועמדותו את להציג לו
הנוכחית. תקופת־כהונתו

ה לשוויון התנועה ממאבק כתוצאה •
 אלף 150 בפינקס־הבוחרים נכללו כושים
 עתה מהחיים שהכושים כך נוספים, כושים

הבוחרים. מציבור 160״/
 הבעייה על האשה. כסא מאחורי

מקורית. בצורה ואלאס התגבר הראשונה
 שעמדה לרלין, בשם בלונדית אשה לו יש
 אוסר החוק הגזעניים. המאבקים בכל לצידו

 הוא אין אך עצמו. את לרשת המושל על
משפחתו. בני על זאת אוסר

 אשתו, מועמדות את הציג ואלאם הפתרון:
לאיש בעלה״. בקו ״להמשיך הבטיחה וזו

ואלאם ולרלין ג׳ורג׳
האשה שם על נרשמה הפירמה

 למראית־ רק תכהן האשד. כי ספק היה לא
 בעל־ ימשול שתיבחר במיקרו, וכי עין,

המלכה״. כס שמאחורי ״האיש המושלת,
 16׳ל0 יותר. קשה היתר, השניה הבעיה
 בכל חשוב גורם מהווים הבוחרים מציבור

 כך לשון־המאזניים. להיות יכולים הם מצב.
ואלאס. של אויביו גם קיוו

יכ שהכושים הסיכוי ההפך. קרה אילם
 (וממיטו־ מכליהם הוציא הבחירות את ריעו

הלב אלאבאמה. של הגזענים כל את תיהם)
 נוטרל וכך במיספרי־שיא, לקלפי הלכו נים

הכושי. הכוח הפעם
ה השבוע נערכו כאשר כושי. שריף

 הדמוקראטית*. במפלגה המוקדמות בחירות
 אך המושל. באשת מועמדים ארבעה התחרו

 כל ממחצית למעלה של לרוב זכתה זו
מפלגתם. מועמד הפכה — הקולות
 בחירתה את עדיין מבטיח זה אין אמנם,
למפ גם חזק גזעני מועמד יש כי הסופית,

 האשה כי בטוח נראה זאת בכל היריבה. לגה
 — הלבנה החזית על עתה תמשול הבלונדית

בעלה. של כסוכנת
 אך אכזבה. זאת היתד, הכושים בשביל

 ככל ומנית. תופעה שזוהי בכך התנחמו הם
 יגדל כן יגדל, הכושים הבוחרים שמיספר
 הכושים השיגו באלאבאמה ואפילו מישקלם.

 למישרות בבחירות ניכרים, הישגים השבוע
 שריף של לתפקידים כגון חשובות, פחות
 וכמה כמה הצליחו המחוזי, הפרלמנט וחברי
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 פולגת, מאריגי חליפה
 מעניקה מוהייר, דיאולועם

 רעננות הרגשת לד
 לך ומאפשרת וקלילות
חמים בימים גם הדור להראות
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 מנגנון־הפקידים אין אמריקאית במפלגה *
 נפשו. כאוות המועמדים, את לקבוע יכול

חש בבחירות בוחרים, עצמם חברי־המפלגה
המפלגה. מועמדי את איות,
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