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צרפת
ד,א ח

ספונטאני
 *1מ6מ10 המילה היתד. וורוה, במשך

ה בשפה ביותר הפופולארית מילת־הגידוף
בינ ושימוש להכרה אף זכתה צרפתית,
 לא בעירו. נביא אין כידוע, אולם לאומיים.

ב שלד, הפופולארית למילה, לה, הועילה
 היתד. היא עצמה בצרפת העולם. רחבי

אחרות. כמילות־גידוף אסורה,
 בהכרה זוכה החלה היא לאחרונה, אולם

 בזכות מכירים החלו ובתי־המשפט רישמית,
שלה. הקיום

 אירעה האחרונה ההכרה שיח־נהגים.
 בפאריס בית־משפט כאשר שעבר, בשבוע

מאש דווקא, רופא של אשתו נהגת, זיכה
 היה פוגעת.״ בלשון בפומבי ,שימוש מת
 לוהטים משפטים החליפה הנהגת כאשר זה
 רם בקול דעתו את שהביע אחר, נהג עם
 — מכוניתה את החנתה שבד, הצורר. על

 הנהגת הגיבה כאשר שלו. מכוניתו לתוך
 עצמו את בן־שיחד. הציג מ16)ז16 במילה
 נגדה הגיש בכירה, בדרגה משטרה כקצין

תלונה.
 בנימוק הסתפק אותה, שזיכה השופט
 בתפקיד היד, לא שהמתלונן בכך, פסק־דינו

 הוא כי ידעה לא הנהגת וכי הויכוח, בעת
 משום זו בהחלטתו היה אולם משטרה. קצין
 במיקצת להרחיב לאחרונה, הנטייה, חיזוק

ה במחלקת — בצרפת חופש־הדיבור את
 צרפת עיתוני נוהגים היום, (עד קללות•
 מילת של הראשונה האות את רק לכתוב
 לפני נקודות.) שלוש כשבעקבותיה גידוף,

 במקרה בקאן, בית־משפט קבע מה, זמן
 הבא: העיקרון את הנהגת, של לזה דומה

 שהיא כשם מדוייקת הזו, )1מ6>:נ16( ״המילה
 גנרל על־ידי רישמית נחנכה. חד־משמעית,

ל מאז וזכתה הראשונה, האימפריה של
 עד המודרנית, בספרות נרחב כה שימוש

ל מקובל כאמצעי הציבור על־ידי שאומצה
 מייגע, אינטלקטואלי צורך־מאמץ ללא הבעה,

 הנפלם אמצעי־הבעה — רגשות מיכלול של
 בספונטאניות ביותר, המחונכים מהפיות אף

מוק כוונה של שמץ כל הנעדרת טבעית
לפגוע.״ דמת

אררי״ב
זיהמיסמן

הסודי
 בעוצמתה, תקדים ללא היתר. הפצצה
בעיתויה. להפליא ומדוייקת

 הציבורי הוויכוח התקרב בארצות־הברית,
 לשיאו. ויאט־נאם מלחמת סביב הגדול

אח כתמיד, עדיין, פיגר האמריקאי הסינאט
 הסינאטור שיזם הצעה דעת־הקהל. רי

 תנאים, כל ללא טוטאלי, לחיסול מקגאברן,
 על־ידי השנה, בתום ויאט״נאם מלחמת של

 זו למטרה למימשל ההקצבות כל קיצוץ
ה אולם .42 נגד 55 של ברוב נדחתה —

 חד־ תביעה העלו סנאטורים 42ש־ עובדה
עצמה. בעד דיברה — זו משמעית

 נבחר זה רגע סתם. ההפצצות
 הפצצה את להטיל טיימס הניו־יורק על־ידי

הגדולה:
ב ביותר הגדול •הסקופ את סירסם הוא

 אר־ ממשלת של סודי מיסמך תולדותיו:
 הממשלות ארבע כי המוכיח צות־הברית,

 יניגררו, יזמו ארצות־הברית של האחרונות
 הבלתי־פוסקת הרחבתה את ויזמו, ניגררו

 תוך בויאט־נאם, האמריקאית המעורבות של
 שקרים כולל ציניים, אמצעים נקיטת כדי

 מידיעת העובדות את להסתיר כדי גלויים,
 האמריקאי. העם

מזעזעות: דוגמאות שתי '**
 ויאט־נאם צפון את להפציץ ההחלטה •

שהפ המומחים, קביעת למרות נתקבלה
 תפסיק שהאנוי לכך יגרמו לא אלה צצות

לויאט־קונג. עזרתה את
הותקפה שבה טונקין, מפרץ תקרית #

)12 בעמוד (המשך

א. • ר ה את מכנים סלונית, בשיחה ח
 קאמברון.״ של כ״מילתו בצרפתית להמ

נפוליאון, של גנרל היה קאמברון פיאר
 להצעת־ תשובה בתור זו במילה שהשתמש

ואטרלו. בקרב הבריטים, מצד כניעה
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