
בעולם
קנדה

 מחלוקת
השנים 200
ש ההיסטוריה, של המר לעגה זה היה
 קנדה ממשלת הכירה בו בשבוע דווקא

 יחסים עמה קשרה העממית, סין בממשלת
 תתמוך כי והודיעה רשמיים דיפלומטיים

 קיצוני מאואיסטי שאירגון לאו״ם, בקבלתה ^
אזרחים. למלחמת להטילה איים בקנדה

 עצבים ומורט מייגע משא״מתן בתום
 לשחרור החזית הוציאה כשבוע, שנמשך

 שר ,49 לאפורט, פייר את להורג קויבק
ב נמצאה גוויתו קויבק. בממשלת העבודה

שברולט מכונית של המיטען תא תיו

ה גם בחודש. 1ב־ וחטף הוא בה ירוקה,
 בלי הומת קרוס ג׳יימם הבריטי דיפלומט
רחמים.

 למשטר כולה קנדה נכנסה שעה באותה
מל מאז כמותו ידעה שלא חמור, צבאי
 פשט הקנדי הצבא השניה. העולם חמת

 קוי ציבוריים. במיתקנים עמדות תפס בערים,
 ■לממשלה והיקנו הופעלו מיוחדים חירום

 על קיצונית צנזורה להטיל הסמכות את
ול לעצור לאסור התקשורת; אמצעי כל

 על לפקח לנכון; שתמצא מי את הגלות
 כל ולהחרים והנמלים התובלה אמצעי כל

בדעתה. שיעלה מיתקן או רכוש
קי אירגון הצליח דרמתית, בצורה כך,

השל המדינות אחת את להסעיר קטן צוני
השו מחלוקת מחדש לעורר בעולם, וות

שנים. 210 מזה חליפות ופורצת כבת

המוסד הריסות כץ מחממת היצאנית
לבן הנחה 1

שישר, ארבלה, בשם הנקרא התענוגות בית 0
 רגילים כאורחים באו מהם חמישה אנשים. 1
 שי, הש אולם במזומנים. גדוש כיסם באשו־ 1[

 דאג הוא בכיסו. אגורה בלי בא מסתבר, 1
תוך במקום לשוער ערך בעל תיק להשאיר |

 לשלם ידאג יחזור שכאשר חגיגית הבטחה
 את לו שהעניקה הגברת של שרותיה עבוד

 העירה חצות, לאחר דקות כמה חסדיה.
 אלו העיירה. תושבי את אדירה התפוצצות

 הועפו בבית־התענוגות שעה אותה שהיו
 הדלתות התרסקו, הבית קירות טותיהם. ממ

 את לקבל נהגו בה הסלון ותיקרת עפו,
ממקומה. צנחה פשוט האורחים

ה לא, פניקה. התעוררה בבית־הבושת
 להציל רצו לא במקום שעובדות בחורות
 מנוחתן את שהטריד מה פצועים. או אנשים

— שלהן הצ׳קים פנקסי של העלמם היה

הפרוצה
.

הפצצה. את שהניח זה הוא בגרמניה,
 היא (מיל.) פרוצה של בנה היא כטריק

 ונקראת במקום העובדת פרוצה בחברת בילה
 יותר לא מימנה דרש הוא — אניטה. בשם
 יש, מה כסף. ללא שרות מאשר פחות ולא
 משסירב־ הנחהי כבר אין פרוצה של לבן

 צעקות. החייל הקים — במוצאו להתחשב
 ורך הנקרא המקום, לשומר קראו הזונות

 אות־ השליך זה, מבוזו. ד״ר בשם חיבה
ה של לעברו וצעק יצא פטריק החוצה.
 שעה חצי כעבור לך!״ אראה ״אני שוער:

 מלא מסען עם חזר הוא — לו הראה הוא
 רימוני־יד. 20 היתר בין שכלל נפץ, חומרי

הטי שיחרר, הרימונים אחד של ניצרתו את
 המשטרה ונעלם. הרימונים ועילת על לו

 הפיצוץ אחרי קצר זמן עקבותיו על שעלתה
 ב־ הצרפתי הבסיס חיילי 300 את העמידה

כמ־ וביניהם גבוהים גוצינים ודיס. לא ייעל

ה צ צ נ כ

- ת ב  ב

ב ת ה ש
כ־ קטנה עיירה היא ונסטאנץ ך-
 ימה עשרות. עוד ישנן כמוה גרמניה. |/

 פשוט דבר הוא מעירם התושבים שרונים
ה שם שאירע מה אולם, וסדר. שקט —

ל בית־הזונות מרעיש. שקט היה שבוע ח  ה
 רמה. תרועה בקול פוצץ זו בעיר הפועל

אח השאיר זה בית־זונות של מאורחיו אחד
 פצצה. בצורת עקבות, ריו

ב היו הפצצה פוצצה בו המקרה בערב

 הרגישו לא ה חבו להן שאירחו הגברים צעו.
 אשר המקום עובדת גיולנדה, סיפרה בנוח.
 עם ״הייתי קלאופטרה: הוא המקצועי שמה
 לו והלך כמעט שכבר ברגע מבוגר, גבר

 ההתפוצצות אירעה לאקט, להגיע והצלחנו
 אז נו, שלו. השדרה חוט על נפלה ודלת
ב זד, את לעשית יוכל לא צעירון אפילו

כזה.״ מצב

בילו לצורך במקום ששהו אורחים שני
 נאלצים היו בשטוטגארט, וד,מתגוררים יים

יגי מה בבית־חולים. ימים כמה עוד לבלות
יודעים. אינם הם לנשותיהם? דו

 פוצצה לא עוד נפץ מטען של כזו ״כמות
 ב הראשונה הפעם זו מעולם. בגרמניה

 ובר שקרה בגרמניה הפשע של היסטוריה
 א,•נפט הגרמזי הכללי התובע טען כזה״,

 את שהניח זה הוא אדם סוג איזה באואר,
 לראשי שהציקה השאלה היתד, זו המטען?
 של שקט חושב זה היה האם המשטרה
 שלה, הטוב השם על לשמור שרצה העיירה,

 כאשר נפתרה התעלומה המיטען? את שהניח
 שחייל הסתבר החיילים. אצל חיפוש ערכו

גדודו עם החונה קה, פטריק בשם צרפתי

 לואי ניסה מאז קתודית. אימפריה
למו קנדה את להפוך צרפת מלך 14ה־

 כל על באמצעותה ולהשתלט צרפתית שבה
רו לאימפריה להפכה הצפונית, אמריקה

 הפנימיות, המלחמות הפכו קתולית, מית
קנדה. של חוקה ללחם והטירור האינטריגות

 של עצמאותה הוכרזה כאשר 1776ב־
 בריטי ממוצא רבים ומהגרים ארצות־הברית

ה הצורך התעורר קנדה, פני על פשטו
 חולקה 1791ב־ המדינה. של לחלוקתה ראשון
 כשד,על־ והתחתונה, העליונה לקנדה קנדה
 והתחתונה בריטית בהשפעה היא יונה

צרפתית. בהשפעה
התח קנדה של הצרפתים ניסו 1837ב־
 המרכזית. הבריטית בממשלה למרוד תונה

 בין השוררים ההבדלים הוכרו מכך כתוצאה
הצר קנדה. את המאכלסות האומות שתי

 ולייצוג עצמית להגדרה זכות קיבלו פתים
 מדינת נוסדה שנה 30 וכעבור במימשל

התחתונה. קנדה בשטחי קויבק
 קנדים מיליון 5כ־ המונרכיה. שריד

 קויבק קויבק. את מאכלסים צרפתי ממוצא
הי העתיקה האירופית העיר היא הבירה,

 בנויה היא הצפונית. אמריקה בכל חידה
 ונופה הצרפתית האדריכלות כללי לפי
 האחרונות. השנים 300ב־ כלל השתנה לא

 עדיין חי הוא כי נדמה זו בעיר למבקר
ני התושבים, מנהגי .14ה־ לואי בתקופת
 הם גם השתנו לא חייהם ואורח מוסיהם
מודר הפכה עצמה שצרפת בעוד כמעט.

 מפת על האחרון כשריד קויבק נשארה נית,
הצרפתית. המונרכיה של העולם

צרפתית. דוברים קויבק מתושבי 957־
 כפרים. או עיירות בערים, גרים מחציתם רק

 המכסות הענק חוות פני על מפוזרים יתרם
 לכנסיה שייכים כולם כמעט המדינה. את

 כמעט אין מכך וכתוצאה הרומית, הקתולית
המש כל כמעט בקויבק. גרושים של רישום
 יל•' מרובות הן בקויבק הצרפתיות פחות
 הצרפתיות מהמשפחות 570ל־ קרוב דים.

 עשרה להן שיש בכך להתגאות יכולות
 הריבוי אלה עובדות בגלל ויותר. ילדים

 של מספרם עצום. הוא בקויבק הפנימי
יחסי. באופן לשנה משנה גדל הצרפתים

 כי היה נדמה השניה העולם מלחמת מאז
 בקויבק הצרפתים של הלאומיות שאיפותיהם

 להם הוענקו עצמי מימשל מלבד דועכות.
הכל הפריחה הייצוג. וצורות הזכויות כל

 על גם פסחה לא קנדה של המהירה כלית
 התנועות של משקלן את והמעיטה זה חבל

בה. שפרחו למיניהן הבדלניות
מ דחיפה שנתן דה־גול׳ הגנרל זה היה

 והמימ־ העצמית ההגדרה לשאיפות חודשת
בי מאז הצרפתים. הקנדים של העצמי של

 בזכותם צידד בו בקויבק, המפורסם קורו
 החלה מדינית, לעצמאות קויבק תושבי של

 בין לאומיות. תנועות של מחודשת פריחה
טירור. ארגוני כמה גם צצו אלה

 לשחרור החזית שוב. צצים הניגודים
 שבוע לפני החטיפות את שביצעה קויבק,

 את להורג להוציא איומה את והגשימה
 צעירים של זעיר, אירגון היא החטופים,

 המגונה מאואיסטית, עולם השקפת בעלי
 התובעות הלגיטימיות התנועות כל ידי על

לקויבק. עצמאות
 שיטות את מגנים קויבק תושבי מרבית

יכו אינם הם אולם הברוטאליות, פעולתו
הפו שבמציאות מהעובדה להתעלם לים

 ,20ר,־ המאה של השניה המחצית של ליטית
יעי לאמצעים זעירים טירור ארגוני הפכו

 לפחות פוליטיות, תנועות מאשר יותר לים
הקהל. דעת לכיבוש הנוגע בכל

 הוכיחה קויגק לשיחרור כשהחזית עתה,
תיש לא בלבד, באיומים מסתפקת אינה כי
ל לצאת אלא הברירה קנדה לממשלת אר

 בכל אלא בחזית, רק לא טוטאלית מלחמה
ה המעצרים קויבק. של הבדלנים אירגוני

 השיטות ושאר הרכוש החרמות המוניים,
 קנדה, ממשלת בידי השבוע ננקטו שכבר

 להוביל העלול בתהליך ראשון צעד רק הן
המת סוג מאותו חדשה אזרחים למלחמת

באירלנד. חוללת
 המשמעות את להסיק הרוצים אלה לגבי

ה בקנדה, עתה המתרחש מן ההיסטורית
 הוכח נוספת בפעם פשוטה: היא מסקנה

 בשלום לחיות יכולים אינם לאומים שני כי
 מטרות להם יש אפילו מדינה, אותה בתוך

 רמת־החיים המודרנית, התרבות משותפות.
 כדי בהם אין הליברלי, והחינוך הגבוהה
 החבויים המהותיים הניגודים על לכסות
השונים. הלאומים בני של בליבם עמוק

 לה־ ניתן כי ברעיון המשתעשעים לאלה
 בצד זה יחיו בה ודולה, ארץ־ישראל קים
 — הערבי והלאום העברי הלאום בני זה

אין  ארץ־ישראל־ אנשי הם אם משנה זה ו
ה המרד ישמש — אל־פוזח או למה הי״

*  חי: מאשר מת יותר עדיין נראה וא .
קפו בוהה השמאלית עינו מעוקם, פיו ! |

 שקוף. פניו עור חסרת־הבעה, ,ניבחר, אה
המב חיוורונו רקע על השחור, זקנו זיפי
המדכאה. התמונה את השלימו עית,

 חזר הוא מרוצה. היה סבאן צדוק אולם
 טוב," מרגיש ״אני החיים: לעולם עתה זה

מיט מעל הזה. העולם לכתב חלושות אמר
 אני ״היום בתל־אביב. הדסה בבית־חולים תו

 אותי חיבק עוד שלשום לרדת. כבר יכול
חזק.״ חיבק המוות.
 היה ״זה נזכר: כשהוא קלות נרתע הוא
 הפס־ אותי. חנק אותי. עטף חם ערפל נורא.
ל הפסקתי סביבי. שקורה מה להבחין קתי

 למות• הולך שאני רק ידעתי אנשים. הכיר
 שבבל בגלל — למות הולך אני ,23 בגיל

 פנוי״ה׳ מלאכותית כלייה בשבילי אין הארץ
שתיהן.״ לפעול, הפסיקו שלי שהכליות אחרי

המצייר!
וארץ

פנויה,

 של אחותו סבאן, יונה
 שמיים שהזעיקה צדוק,

 מלאכותית כלייה לאחיה למצוא כדי
מכבר. מת הסתם מן היה היא, לא ל!

 הרופאים בעוד — שבועות שלושה משך
ל הודיעו בירושלים הדסה בבית־הולים

 מלאכותית ,כנייר בנמצא אין כי יונה אחותו
 אלף 30 במחיר אחת, לקנות ועליה פנוליה,

 לגייס במאמציה מתרוצצת אחותו ובעוד ל״י
 יום כל כאשר הזה, האסטרונומי הסכום את

למותו. אחיד, את מקרב
 שבועות באותם ידע, לא שצדוק מה

 המוסמכים הגורמים שכל ומד, — אכזריים
שכ בזמן שבו היה, — דעו <א האחרים

 בתל־אביב הדסה בית־ד,הולים במחסני בו
 ארוזות חדשות, מלאכותיות, כליות שתי
 יש להן, ובנוסף המקורית. באריזתן עדיין

 שלישית, מלאכותית כלייה גם בבית־ד,חולים
הוש לא שהרכבתה משטרת־ישראל, תרומת

מה. משום למה
 באלאגן

מוות גורם
בית מנהל הירש, אברה:׳ כך על ~יג ך•

 כלייה מכשירי ארבעה לנו ״יש החולים: 1 •
ה הכליות שתי את בשימוש. מלאכותית

 ברגע נפעיל שבמחסן החושות מלאכותיות
 בבנייה. עתה הנמצא החדש, לאגף שנעבור

 כל עבור מקום הישנה במחלקה לנו, אין
 למקום נעבור מתי יודע אינני הכליות. שש

 אינני כרגע בעבודתו. מאחר הקבלן החדש.
שבמחסן.״ הכליות לשתי זקוק

 חולה דוגמתה. שאין שערוריה זו היתד,
להציל שיכול הציוד בעוד — למות נוטה


