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בפו הצורך את ותצמצם השחורות בודות
- שחורים. עלים
 צריכים פשוט המומחים, אומרים אז, עד

ולסבול. לנצל — לסבול

קנדה
חדשה מדינה
 קנדה, של לעתידה חמורה סכנה ״קיימת
 הדו״ח קבע הקנדים!״ כל של ולעתידם

ה ממלכתית. קנדית ועדה של הרשמי
הקנדים בין הגוברת האיבה סיבה:

 הדוברים- הקנדים לבין הדוברים־אנגלית
צרפתית.

 הוא צרפתית. דובר שלישי קנדי כל
 אבותיו, באו ממנה צרפת, עם מזדהה

 האנגלי. ברוב להתבולל רוצה הוא ואין
ב דוברי־האנגלית שולטים לדעתו אך

מדינה.
 הצרפתים אין אמנם, בישראל♦ כמו

ה מכל נהנים הם רשמית. מקופחים
 באחת שולטים הם המדיניות. זכויות

 — קוויבק — הקנדית הפדרציה ממדינות
 שניה, במדינה רב־עוצמה מיעוט ומהווים

 השפה שווה החוק, לפי ניו־ברונסוויק.
האנגלית. לשפר, הצרפתית

 הוא כל קודם הקיפוח? במה כן, אם
 החלק על חולשים הצרפתים אין כלכלי:
המדינה. ובמנגנון המשק בחיי להם הראוי

 יוצא שדובר־צרפתית ברגע מזה: חשוב
 האנגלי. במבול טובע הוא קוויבק, ממדינת

 אין בורייה, על אנגלית יודע אינו אם
 או כלכלי שטח בכל להצליח סיכוי לו

 נמצאת, הצרפתית האוכלוסיד, כל תי. תרב
גמורה. טמיעה של בסכנה למעשה,

 יומון קבע זאת,״ למנוע ״אי־אפשר
 מדינה בכל קרה זה ״כי חשוב, אמריקאי

 ובהודו, באירלנד החל — אחרת רב־לשונית
 מדינה רק ישנה ובפינלנד.״ בישראל וכלה

 זה: מכלל היוצאת בעולם אחת חשובה
 (גרמנית, שפות שלוש חיות בה שוזייץ,
 אחת כל זו, בצד זו ואיטלקית) צרפתית
שלה. באזורה
 הצרפתית באוכלוסיה תידהר. עלה

 הפיכת פירושו: ההיפרדות. 'רעיון גובר
 למדינה מניו־ברונסוויק, וחלק קוויבק,

עצמאית.
 המדינה. חלקי שאר את מבהיל זה רעיון

 של האזורים שאר כי לכך יביא הוא
ה האוקיינוס מן ינותקו דוברי־האנגלית

 הצרפתים. יושבים חופו שעל אטלנטי,
 או — כל כי לכך שיביא לוודאי קרוב
 דוברי־האנגלית של המדינות — רוב

לארצות־הברית. יצטרפו
 דעתם את נתנו טרם הקנדים רוב אולם

ב הממשלה הנהיגה אמנם זו. סכנה על
 עלה — חדש לאומי דגל שעבר חודש

 פסים שני בין לבן, רקע על תידהר של
 הקודם, הדגל במקום — מאונכים אדומים

 עוד מספק זה אין אך בריטי. שהיה
 רק רוצים הם אין דוברי־הצרפתית: את

 גם אלא הבריטי, העבר מן בהיפרדות
ה צאצאי־הבריטים עם השותפות מן

בקנדה. שולטים

יאט־נאם1
שוו״צית גבינה

 שחור!״ ספר אלא לבן, ספר זה ״אין
 ברית- ממשלת ראש קוסיגין, אלכסיי קרא

אותו. קרא שלא והודה — המועצות
 שוייצית!״ גבינה אלא לבן, ספר זה ״אין
 מורם, ויין האמריקאי הסנאטור הרעים
חורים!״ מלא ״הוא

 ההערות: לשתי נושא ששימש המיסמך
 ארצות־הברית, נשיא של הלבן ספרו
 הפצצת את להצדיק שבא ג׳ונסון, לינדון

 חיל־האוויר על־ידי הצפונית ויאם־נאם
 המיסמך: של העיקרית טענתו האמריקאי.

 מדריכים חיילים, הצפון שולח שנים מזה
 בדרום הוויאט־קונג מלחמת לניהול ונשק

ויאט־נאם.
 של טענתו מיקוח. לצרכי פיצוץ

 הסנאטור ביותר. המעניינת היתר, מורס
 השנים כל במשך כי קבע פורץ־הגדר

ב והמטכ״ל, משרד־החוץ אנשי העידו
 אין כי ועדות־סנאט, של סודיות ישיבות

ל ניכרת מעשית עזרה מושיט הצפון
בדרום. הקומוניססים לוחמים

 כיום כי נכון אמנם הסנאטור: הוסיף
 גדול במיספד מבני־הצפון לוחמים חודרים
רק החלה זו תופעה אולם — לדרום

 ישירות בפעולות ארצות־הברית החלה מאז
הצפון. נגד

 מחוץ פרשנים הפתיעו לא אלה טענות
הנשיא השקולה: דעתם לארצות־הברית.

כ הצפון את להפציץ פקד לא ג׳ונסון
 כדי אלא בדרום, התערבותו על תגמול
משא־ומתן לקראת מיקוח״ ״עמדת ליצור

ויאט־ לבעיית מוסכם פוליטי פתרון על
של גמורה כניעה יהווה  שלא נאם,

האמריקאים.
נראה השבוע ״י. לח

יצלח.
ד נ ;

לא זה
טילים

טכסיס כי
 של סוללות האמריקאים הביאו אמנם

 הרחיבו לוויאט־נאם, ביותר חדישים טילים
 כבדים מפציצים לעיכול שדות־התעופה את

 הוויאט־ משתלטים בינתיים אולם ביותר.
 בשיטות המדינה, שטחי מרבית על קונג

גרילה.
להש יכולים היו לא שהבריטים וכשם

כבדים, בתותחים ולח״י אצ״ל את מיד

ג׳ונסון הנשיא
חורים!״ מלא ״הוא

 להשמיד אי־אפשר כן זאת, ניסו אפילו
בטילים. הוויאט־קונג את

ת ת־הברי ארצו
■ דצח מ

אמס מאלקנלם את
 בחרב!״ ימות החרב, על שחי ״מי

ב הידהד זה פסוק הנוצרי. ישו אמר
 אכס, מאלקולם על שנכתבו מאמרים מאות

 מותו. למחרת הפורש, המוסלמי־השחור
 ברור הלבנה: העתונות של הכללי הסיכום

שפטרנו.
 ריאקציה. החלה שבוע כעבור אולם
ל פינתה, מאלקולם של לאידו השמחה

 כי לחרטה. מקומה את חלקית, פחות
 אחרי בחיפוש עסוקה המישטרה בעוד

 פרטים נודעו ובמאסרם, השחורים הרוצחים
 הקורבן., של חייו על

ב נסתפק ״אם האלימות. בחיר
 ומת החרב על שחי מי על מליצות
 כושי מנהיג ראסטין, באיארד אמר בחרב,״

 משמעותו את נבין לא ״הרי ומכובד, מתון
 ערובה בכך יהיה מזה: גרוע מאלקולם. של

 כמוהו.״ אחרים של לעלייתם
 מאל- לעצמו שקרא ליסל, מאלקולם כי
 לאלימות. וחונך בזעם גדל אכס, קולם

ב נרצח אביו אמו. נאנסה ילד, כשהיה
 לרחוב יצא נער, בעודו לינץ׳. משפט

 לקוחות לגייס משכרים, סמים למכור כדי
בלתי־וזוקיות. הגרלות למען ולפעול לזונות

 ובעיקר המזהירים, לכשרונותיו הודות
 מעיל עלה המשלהב, לכושר־נאומו הודות

 את שכח לא מעולם אולם זה. למישור
 הביא והוא גדל, בה האלימות אווירת
 הכושית. תנועת־השיחרור לתוך אותר,

לבסוף. אותו הרגד, היא
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