
בעולם
ויאט־נאס

 שווה כמה
המישטר?

 גם — עכבר ההר מוליד כאשר לפעמים,
מוחלטת. עקרות על עדיף זה כי חשוב. זה

 ריצ׳ארד הנשיאים של שפגישתם ייתכן
באו מידוויי באי תייה, ואן ונגויין ניבסון
 עכבר הולידה שעבר, בשבוע השקט קיינוס

 אמצעי־התיקשו־ שמו שעליה ההכרזה כזה.
 ארצות־ כי היתה, הדגש את העולמיים דת

 מווייאט־נאם חיילים אלף 25 תפנה הברית
ה על־ידי בצדק, שכונתה, הקטנה הדרומית.

 בהשוואה בים״, כ״טיפה הקומוניסטי מחנה
 הנמצאים האמריקאיים החיילים אלף 540ל־

שם.
 את להכתיר גם מיהרו מערביים פרשנים

 להרגיע ניכסון הנשיא מצד כנסיון ההודעה,
 בארצו האנטי־מלחמתיות הרוחות את מעט
 לקרב כדי בה אין קבעו, זו, הודעה שלו.

רצינית. במידה בפאריס שיחות־השלום את

תייה נשיא
גועליציה מול קואליציה

 מאחורי אך ממשלה.־ מול ממשלה
 סלע־ על המאבק הסתמן הזה הקטן העכבר

 תהיה מד, פאריס: בשיחות העיקרי המחלוקת
 אחרי הדרומית, בווייאט־נאם המישטר דמות

ה וגם האמריקאים גם הקרבות? הפסקת
 עריכת של העיקרון את קיבלו קומוניסטים

 המיש־ דמות את שיקבעו חופשיות בחירות
 בתקופת־המע־ ישרור מישטר איזה אבל טר.
הבחירות? לעריכת עד בר,

 להקים והווייאט־קונג: הצפוניים דרישת
 הקומוניסטים, מיוצגים יהיו בה קואליציה,

רמ האמריקאים הבחירות. עריכת על לפקח
 אבל הזאת. הדרישה את יקבלו אולי כי זו,
ב בסייגון, בני־בריתם בידי שבויים הם

 תייר,.,ואלה ואן נגויין המרשאל של ראשותו
לקואליציה. תוקף בכל מתנגדים
ל אמריקאי, לחץ אחרי הסכימה, סייגון

 יד חסות תחת רק אבל — בחירות עריכת
קומוניסטית. תוספת ללא הקיימת, ממשלה
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ב במידוויי, ניכסון שהשיג היחידי הוויתור
ה ״כל תייה: מפי הצהרה היתד, זו, שאלה

 ניתנים הבחירות בעריכת הקשורים עניינים
קואליציה.״ לא אבל — למשא־ומתן

 הם משלהם: בתכסיס הגיבו הקומוניסטים
 בדרום מהפכנית ממשלה הקמת על הודיעו

ה הגיבו לנו,״ משנה אינו ״זה וייאט־נאם.

 שתי של קיומן שעם ייתכן אבל אמריקאים.
ל להגיע יותר קל יהיה מתחרות, ממשלות

 של הלחץ יגבר כאשר בעיקר — החלטה
 שבכל- — עצמה באמריקה השלום מחנה
 ממשלה בין לא קואליציה. להקים יש זאת
 ממשלות שתי בין אם כי מחתרת, ובין

מתחרות.

בריוז־המועצות
השמצות

בצמרת
 ״לא כי בפירוש, קבע, המוקדם ההסכם

 קומוניסטיות מפלגות של בענייניהן ידונו
ב היתד״ זאת בקונגרס.״ מיוצגות שאינן
שהא רומניה, של דרישתה וראשונה, ראש
 העולמי שהוקנגרס הבטיחה בזאת כי מינה

 לא במוסקבה הקומוניסטיות המפלגות של
סין. נגד למסע־השמצה יהפוך
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