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בעולם
ארצות־הברית

החום הכוח
 מי אך כולם. שמעו השחור״ ״הכוח על
החום? הכוח על באמריקה, שמע,

ו תושבי־קליפורניה בעיקר התשובה:
החדשה. מכסיקו מדינת

 לרוב חומי־עור, הם החום הכוח אנשי כי
 להילחם שהתחילו אמריקאים־מכסיקאים, —

ה הפועלים של שכר־העושק נגד לאחרונה
 ממנה הד,פלייה ונגד הנוודים, חקלאיים

ארצות־הברית. בדרום המכסיקאי סובל
 החלה התנועה אינדיאני. של נשמה

ה העמים של פדראלי איחוד השם תחת
חז לחזית קצר זמן תוך הפכה חופשיים,

 תחת דוברי־ספרדית, מעוטי־יכולת של קה
 העונה חזקה, יד בעל שליט של הנהגתו

טיחרינה. רייס השם על
הכומ משלו, פלוגות־סער יש לאירגון

ת, תות מו  על באלימות מגיב והוא ■ החו
לאח במכסיקאים. לפגוע ״לבן״ ניסיון כל

 בריח' על הפדראלי האיחוד חתם רונה
ה־ של שבאירגוני־ההתגוננות הקיצוני עם

.״,ברחוב ההתמודדות לאירגון
 או ״סדרנים ולא ועדות־מפגינים, 9

 את ולהנהיג לארגן חייבים ביורוקראטים,״
ההפגנות.

 עם בשיתוף־פעולה טעם כל אין •
דומיהם. או ״הישנים״ הקומוניסטים

 כתיבה, תוך־כדי קרח. הוא הפרוע
 לקראת נתן שדוטשקה ראיונות של ובשורה
 — בחייו ההתנקשות לפני הספר, הופעת

ה ״רודי סביב אגדות כמה עוד מתנפצות
אדום״:

 רואים המהפכניים הסטודנטים אין י#
המפ ״כשהסטודנט פוליטית בפעולה טעם
מע את או חובודלימודיו את מפקיר גין

כאיש־רוח.״ מדו
בקומו בצוותא, החיים הסטודנטים

 — קומוניסטים אינם הברלינאיות, נות
 ״מסרב חלקם המונח: של הקלאסי במובן
כל משרדית או תעשייתית עבודה לעבוד
ה החברה בתוך אותך כולא זה כי שהי׳

בורגנית.״
מלוכלכים שרובם האגדה אפילו #

רודי מלבד תופסת: אינה ופרועי־שיער
רוב מסופרים הידועה, הבלורית בעל עצמו,

החומות״ ״הכומתות עם טיחרינה מנהיג
ת ״תישפך מת כמו ״ של מסויי . . . ם ד

של המיליציה — בקליפורניה כושים
השחור. הפנתר

הס כבר עצמו (״מיספריים״) טיחרינה
 ממנו יצא בכלא, פעמים כמה לשבת פיק

 בעיני בני־התערובת, בעיני לאומי גיבור
הכושים: ובעיני — המכסיקאים

תי אם גם זכויותינו, למען נלחם ״אנו
 טי- מזהיר דם,״ של מסויימת כמות שפך

 אינדיאנית־ספר־ — שלי ״הנשמה חרינה,
 חסרי־שפה. תרבותיים, יתומים אנו דית.
 של השחור עורם בין עמוק קשר יש אבל

החום.״ עורנו לבין הכושים
הת מאז ברור. שיתוף-אינטרסים גם יש
חוד השחור הכוח אנשי אחדו האי  הפדראלי ו

 כוחות נמנעים משותפת, מדיניות ותיכננו
 לתיגרות מלהיכנס קליפורניה של המשטרה

 המפטרלוחן המעורבות, יחידות־הסיור עם
 ומיס- — מסויימים רובעים במכוניות־קשר

 האירגונים שני חברי בין העצורים פר
פלאים. ירד

גרמניה
דוטשקה על האמת

 רודי מנהיג־ד,סטודנטים באמת רוצה מה
 ניאו־נאצי, למתנקש קורבן שנפל דוטשקה

הגר ולמשבר למרד־הסטודנטים בכך גרם
).1598 הזה (העולם מני

 זרם כל עונה עליהן שאלות, הן אלה
להת צורך שאין אלא כדרכו. — רעיוני
 לפני השאלה, על ענה עצמו רודי אמץ:

מ עמוד 60כ־ כתב עת חודשים, כשלושה
ם מרד הספר תוך האופו או — הסטודנטי

בגרמניה. החודש המופיעה החדשה, זיציה
הש בין פקידים. או סדרנים גלי
נקו כמה בולטות דוסשקה של קפותיו

 לו שמייחסים ממה מאוד הרחוקות דות,
למשל: ידידיו. או יריביו

 הפגנות- לקח את להעביר אסור >•
 לקבו- או אחרים למעמדות הסטונדטים

אחרות. צות־אוכלוסייה
לע יכול פרטי ש״אדם מיקסם־השווא •
 הוא כולה,״ החברה עבור משהו שות

ב לא אך — הסטודנטים מרד של המניע
באמת. שיסודותיו מניע הכרח
 מלחמת־ ״כוחות של התנגדותם לאור #

 ויתר הסטודנטים על הגרמניים״, האחים
כוחותיהם מיטב את ״להקדיש המהפכנים

 של בלוריתו ואילו — למשעי מנהיגי־המרד
 שבוצע לניתוח קורבן נפלה עצמו רודי
 לפניו אשר ממוחו, כדור להוציא כדי

פדחתו. את לגלח הרופאים נאלצו

השלם בכל
ולהיפך נאצים
 אמריקה סוף־סוף הסכימו בו בשבוע

 בפאריס לשיחות־שלום וייאט־נאם וצפון
 תימ־ ואחרי מראש, הכל שידעו כפי —

 לוחמים מאות בחיי שעלו ילדותיים רונים
קרה: זה גם — נוספים

ת • הי י בי ה של נשף־השנה נערך כ
 לבנון לבירת שנסעה הפאריסאית, עילית

לחגוג. כדי חכורים, במטוסים
ה • י נ מ ר ג בכימ־ הניאו־נאצים זכו כ

 באדן־ מחוז של מהקולות אחוז עשרה עט
 ייכנסו בו היום את קירבו וירטמברג,

הסי הלאומי. לבונדסטאג ניכרת בעוצמה
 הלאומי״ ״הליכוד נגד הבוחרים מרד בות:

 בהלת אופוזיציה, בלי המדינה את שהותיר
 ה־ הסטודנטים התפרעות מפני הבורגנות

אנארכיסטיים.
הגז התנועה גברה כבריטניה •
 וסווא- פועלים בקרב האנטי־שחורה ענית,
 בקריאות^ שמאלניים מפגינים שדחו רים,
 על ״שמרו או לקונגוד ״חזרו כמו בוז

 ב״הו־ עונים כשהמפגינים לבנה״, בריטניה
הגז מנהיג — לפאוול״ המעיים את ציאו
ענים.
 57 במישאל־עם הצביעו באיטליה •
אזרחיים. גירושין הנהגת בעד אחוז
 יוג׳יןמק־ הגיע בארצות״הברית •

 הראשון, למקום הנוער״, ״מועמד קארתי,
 מסשוסטס, שבמחוז המוקדמות בבחירות
 אחוזי- וחצי 27 רק צובר קנדי כשרוברט

 אצל ואילו למק־קארתי. 52 לעומת קולות,
 נלסון ניו־יורק מושל זכה הרפובליקאים

 מים־ מקולות אחוז וחצי 31ב־ רוקפלר
 למועמד־ בלבד אחוז וחצי 26 לעומת לגתו,

 ה־ שני ניכסון. ריצ׳ארד הניצחי, לנשיאות
הציבור. את הדהימו נצחונות

 שהרגו ולנויליציה, לשוטרים הכוונה •
ה השאח נגד ההפגנה בעת סטודנטים

ת ובעת פרסי, מו האחרות. המהו
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