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בעולם
ארצות־הברית

הכמעט־דמוקרטיה
 המחצית של ביותר הגדולה ההתלקחות

 עוד ויאט־נאם, מלחמת המאה, של השנייה
 מודאג עולם מתבונן וכבר — שכחה לא

 בגבול פינה, באותה האמריקאים, בתנועות
כמבש אלו תנועות נראות לרבים׳ לאום.

שנייה. ויאט־נאם רות
 רצינית פלישה כלבד. זמנית הקלה

בל שאינה — דרום־ויאט־נאמיים כוחות של
 יהיה פירושה לדרום־לאום, — צפוייה תי

 בדרום־ ארצות־הברית של מחדש סיבוכה
קצ פלישה זו תהיה אם שכן, אסיה. מזרח

 באביב קמבודיה לתוך המיבצע דוגמת רה,
 רצינית, בלתי תהיה שהיא הרי — האחרון
 בו הלחץ על זמנית להקלה בסך־הכל ותביא

הפלי שכוחות ברגע קמבודיה. צבא נתון
 עליהם, יהיה — לגבול מעבר אל יחזרו שה

 כל מול שוב להתייצב במאוחר, או במוקדם
 גבול לאורך הישנים, הקומוניסטיים האתגרים

הו אמריקאית תמיכה ועם — וקשה ארוך
 ניכסון הנשיא יממש אכן אם וקטנה, לכת
ויאם־נאם. מלחמת לחיסול הבטחותיו את

 זו: מעין בפלישה יותר אף שגרוע ומה
 האווירית שהתמיכה בכך, הודאה תהווה היא

 אין — בבנות־בריתה האדירה האמריקאית
לטובתם. הכף את להכריע בכוחה

 בהחלט ייתכן מאידך, נצחית. פלישה
האמ בבירכת ללאום, ויאט־נאמית שפלישה
 לא כלל להיות נועדה כמובן, ריקאים,

 צעד מאחורי הרעיון נצחית. אלא — קצרה
ל אסיה דרום־מזרח כל של חלוקתה זה:

 — הצפון למערב׳ שייך כשהדרום שניים,
ה יגיבו זה צעד שעל מובן לקומוניסטים.

 לאגוף בנסיון למשל: בתקיפות. קומוניסטים
לתאילנד. חדירה על־ידי האמריקאים את

 ברור יחד גם האפשרויות שבשתי כך
ו קמבודיה של ויאט־נאמיזציה כי הוא,
ה ההתחייבויות להקטנת יביאו לא לאום

 שתהליך הסיבה, וזוהי באיזור. אמריקאיות
 לגנרלים בניגוד שכן עדיין. פרץ לא זה

 הרי הדרום־ויאט־נאמי, ולנשיא האמריקאים
להת כשנתיים בעוד צריך האמריקאי הנשיא

 על אלו של ודעתם — בוחריו בפני ייצב
 פחדו יפה. לו ידועה ההסתבכויות הרחבת

בעדו. לעצור כדי בינתיים, מספיק, — זה
 בינתיים, לפחות הינה, ארה״ב זו, מבחינה

המילה. מובן במלוא דמוקרטיה כמעט

שוחד
? למושל ט טקס

 צרות די לניכסון, לו, היו לא וכאילו
 מבית. חדשות גם השבוע לו נוספו מבחוץ,

ה למיניסטר קונלי ג׳והן את שמינה לאחר
 כי עתה התגלה בממשלתו החוש אוצר
 מדינת מושל בהיותו בזמנו, קיבל קונלי
 שיש מסויימת, מקרן דולר אלף 225 טכסם,

המס השאלה הנפט. בעסקי רב עניין לה
 רבע אם היא, הציבור דעת את עתה עירה

לא. או כשרים היו אלה מיליון
 אסור טכסס, חוקת לפי המת. על החי
 צורר, בכל שהוא, סכום כל לקבל למושל
 מזו יחרה כמושל. משכורתו מלבד שהיא,

קי לא מעולם כי קונלי הצהיר בזמנו, —
 או כלשהו, סכום כהונתו, תקופת בעת בל,
 היתה לפיכך, למישהו. כלשהו שירות נתן

הפ בבחינת הרבע־מיליון אודות התגלית
נעימה. לא תעה

 שספריה קרן, אותה כאשר נתגלה הדבר
 פעילותה על דיווחה הציבור, בפני פתוחים

 הדו״ח. על עבר סקרן ועיתונאי למם־הכנסה,
מתגו להימנע החליט עצמו שקונלי בעוד

 עצמו את שהפך כך על־ידי זה, בשלב בה,
עצ הקרן מחוגי הרי לאיתור, ניתן לבלתי

 שירותיו עבור בוצע התשלום כי מסרו, מה
 של צוואתו של כמוציא־לפועל קונלי של

 קונלי ביצע אותו שירות — הקרן מייסד
י נ פ כמושל. לתפקידו היכנסו ל
 כל על לענות הצליח לא זה שהסבר אלא

 שאלות ואם — בינתיים שהתעוררו השאלות
 לנשיא מחכה נאותה, לתשובה יזכו לא אלו

חדש. כאב־ראש ניכסון

אנגליה
 העולם מסביב

ן ואילה חיפה די
ה למסעו שנה מאה ימלאו הבאה בשנה
ז׳ול של גיבורו פוג, פיליאס של מפורסם

)12 בעמוד (המשך

1745 הזה העולם


