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בעולם
הברית ארצות

שחור *׳בור
 גופתו בוויאט־נאם. נהרג כושי קרבי חייל

 רצתה אמו באלאבאמה. למשפחתו הוחזרה
 המנהלים מרכזי. בבית־קברות אותו לקבור

 שאין בטענה בקשתה, את דחו הלבנים
 השחור הגיבור את לקבור הציעו הם מקום.

הגדר. ליד והאביונים, הקבצנים בין
 המבליט מרבים, אחד אמיתי, סיפור זהו

 ארצות־הברית: של היסודית הסתירה את 1
 הרחוקה, בוויאט־נאם לוחמת שהיא בעוד ^
 לדבריה, הדמוקראטיה, את שם להציל כדי ■

 שלה. אדמתה על הגזענית המלחמה סוערת ר
 הכותרות על ביניהן מתחרות החזיתות שתי

 של התקפות על כותרות היומיים. בעתונים •
מקונג, הנהר של בדלתה אמריקאיים צנחנים

 הכושים מיצעדי על כותרות עם מתחרות יי#
 הרוגים של תמונות מיסיסיפי. במדינת

תמונתו בצד מופיעות בוויאט־נאם אמריקאיים

 תח־ האם - כאן איהרג אם ״סמל, ^
אותי?״* ותקבור לאלכאמה זירני

 בצעדו ונפצע שנורה מרדית, ג׳יימס של
כזה. מיצעד בראש

 התפרסם מרדית החורשות. מתיר יריות
 היה כאשר שנים, ארבע לפני לראשונה

 של לאוניברסיטה שנרשם הראשון הכושי
 חיילים אלף 20 דרושים היו אז מיסיסיפי.

אנשים. שני נהרגו ובמהומות עליו, להגן כדי
 450 את לעודד כדי המיצעד נערך הפעם

 עדיין הפוחדים מיסיסיפי, של הכושים אלף
 קילומטרים כעשרים אחרי לבחירות• להירשם

 מישמר של לווי תחת שהיה מרדית, נכנס
ש לבן, סוכן־ביטוח מארב. לתוך שוטרים,

 ירה שקט, טיפוס שהוא עליו העידו שכניו
ופצעו. חורשה מתוך ברובה־ציד בו

מוק בחירות במיסיסיפי נערכו השבוע
 בכל מאשר כושים יותר בהן השתתפו דמות.

ה מועמדי ניצחו זאת בכל קודמת. פעם
החזית. כל לאורך הקיצוניים גזענים
ו־ נוצרים הם זאת, לעומת הדרום, בני
במדינה. מיעוט מהווים גם הם פגנים.

ונודה 3313
 רונאלד הוא בארצות־הברית החודש איש

ה בבחירות עצום לרוב זכה השבוע ריגן.
 הרפובליקאי המועמד לקביעת מוקדמות
קאליפורניה. מושל לתפקיד

נראה והוא ותיק, כוכב־קולנוע הוא ריגן \
 תומכו — הקיצוני הימין איש גם הוא כך. ~

 הימין נצחונו: פירוש גולדווטר. בארי של
דעך. לא הקיצוני
ל ושוברים הפרשנים כל עוסקים עתה
 של התוצאה תהיה מה הראש: את עצמם
 ריגן מנחשים: ביותר הנועזים זה? נצחון
 בעוד לנשיאות הרפובליקאי המועמד יהיה

שנתיים.
כך, כדי עד לכת מרחיקים אינם אחרים

 השפעה תהיה לריגן כי סבורים הם גם אך
המועמד. בחירת על רבה

 נותרו הרפובליקאים המנהיגים כל מבין
הנשיאות: על במירוץ שניים רק עתה

ל הרוצה רב־הכישלונות, ניכסון ריצ׳ארד ^
 יצרן־מכוניות רומני, וג׳ורג׳ שוב, נסות

מישיגאן. מדינת של מצליח מושל שהפך
 ניכסון מתון. ליברלי איש הוא רומני

 עשוי ריגן׳ בעזרת המתון. הימין איש הוא
לנשיאות. מועמד שוב להיות ניכסון

נזולדין. ביל של קאריקטווה *
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