
נם
רי

פ
 

־ר
ד

 *
10

99
9

!

ת ו ע ו פ ב . ו . . י א נ פ ה

ן *׳ { / 2!6 ״8ד / — <-ך3 ז7-7/ ך /

בעולם
)5 מעמוד (המשך

 את שהציעה מקומית, יצאנית עבדה אחת
 חייל לכל דקות, וחצי ארבע משך שירותה,
לקרב־דמים. הממתין
 במלחמת־ מתגייסות הנשים רק לא אבל

 ועיסקיות מלחמתיות למטרות ווייט־נאם,
בהתרחשויות. חלק נוטלים הילדים גם כאחת.
 צלם־ של סיפורו השבוע, פורסם, כך

בווייט ביותר והמוכשר הקרבי העיתונות
 הקרבות! את שצילם הונג, לו־מאן זהו נאם.

ו אש, תחת זולה, מצלמה בעזרת בסייגון,
ממש. הקווים בין

 אומרים מהגיבורים!״ חזק יותר ״הוא
 להבותיו בין רץ כשהוא בני־מטפחתו, עליו
 הנחתים, עם עולה או שהופל, הליקופטר של
האויבים. טבח את לצלם כדי

 של הלאמברטה על לקרבות מוסע הונג
 ברישיון־ להחזיק לו אסור כי הישיש, אביו

 אס לנהוג, מכדי צעיר פשוט הוא נהיגה.
 12 בן הקרבות: לזירת להיכנס כדי לא כי

הכל. בסך

ארצות־הברית
כושים לא שחורים,

 להם! שיקראו רוצים לא באמריקה הכושים
צעירים. כשהם בייחוד ״כושי״.

 הוועדה יו״ר בראון, ראפ השבוע הסביר
״,כושי׳ בלתי־אליטים:• סטודנטים לתיאום

הונג לן־מאן
אבא של קטנוע על

השחו העוצמה אנשי מילת־עבדים. זוהי —
,שחורים׳.״ להם שיקראו רק מוכנים רה

 מן ניכר חלק ממט: לעיקרון הופך הדבר
 באמריקה, לכושים, זכויות לשיוויון התנועה

שחורי־העור אחיהם מצד חריף לגינוי זוכה
 להם שיקראו מסכימים מנהיגיו כי על —

ה בין דומים. וביטויים ,נגרום׳, ,כושים׳,
 ורוי קינג לותר מארטין הכומר מואשמים:
התנועה. של הפעילים אחד ווילקינס,
 היו אלמלא ,פרנקים׳!״ להגיד ״כמו

 מאחרי תהומיים מישקעי־שינאה טמונים
 מגוחך. ומעט משעשע ריב זה היה הוויכוח,

 שחורי־העור של ההגדרה על הוויכוח אך
להתפרצויות־אלימות לגרום רגע בכל מאיים

 עצמם. לבין כושים בין והפעם —
פיתרונותן להם מוצאים עיתוני־הכושים

 ניוז, אמסטרדם השבועון ואימפרוביזאציות:
משת ניו־יורק במדינת עיתוני־ר,כושים גדול
 ״אפרו־אמריקאים״, בהגדרה אורח־קבע, מש

 ומצד השחורים, המושלים מתנגדים לכך
 את המעריצים האחרים, השחורים הגזענים
מתנג ״אנו איכס. מאלקולם הנרצח המנהיג

 כל כי ,שחורה׳, שאינה הגדרה לכל דים
 השבוע הסביר סילוף,״ היא אחרת הגדרה

וה לבן. — שחור שלא ״מה מהם. אחד
 ובני־שדים.״ שדים הם לבנים

 השבוע העיר ביותר,״ מוכר ויכוח ״זהו
ב ממושכת משהות שחזר צעיר ישראלי

 בארץ־ישראל איך זוכר עוד ״אני אמריקה.
 ואמרו — ,פראנקים׳ ההגדרה על התווכחו
 בני- או ספרדים, זה במקום להגיד שצריך

עדות־המיזרח.
 לשנות לדרישה המניע היד, שם כמו ״כאן

 או כשעם, כבוד. של עניין — המינוח את
 לא הם — מפיגור להתנער מתחילים עדה,

 המתבלף השינויים את לעצמם תובעים רק
 ששינויים! תובעים גם הם כך. מתוך שים
וחד־משמעי.״ ברור לשילוט יזכו אלה

 לא- המקיפה לתנועה בינתיים שקפן *
ברחובות. באלימות והדונלת סטודנטים
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