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דה היתה קטנה אחות
 ה־ קוראי מטיילים. העולם כל מנהיגי

 בדי עד אלה, לביקורים התרגלו עתונים
 אזרחי לב. להם שמים אינם ששוב כך

 וללא הרף ללא מטיילים ששריד,ם ישראל,
במיוחד. אלד, לידיעות אדישים מטרה,

 ראש קוסיגין, אלכסיי של ביקורו אולם
 כירת בהאנוי, ,ברית־ד,מועצות ממשלת

 עוד רגיל. טיול אינו הצפונית, ויאט־נאם
התרג של אימות עורר לפועל, שיצא לפני
כולו. בעולם במשרדי־החוץ שות
 היא האנוי כי ברור היה כה עד כי

 הדוד של נסיונו פקין. של הקטנה האחות
 מוכרח — פלירט עימר, לנהל ממוסקבה
קטינה. לבעילת כנטיון סין בעיני להיראות

 בת־התפנוקים אלא קטינה, סתם ולא
המשפחה. של

 ברית־ ניסתה לא כה עד יבוא? מי
 ויאט־ עם הדוקים קשרים לקשור המועצות

הצפונית. נאם
 כין את להרגיז חוסר־הרצון אחת: סיבה

המידה. על יתר
 את להרגיז חוסר־הרצון שניה: סיבה

האנוי כי המידה. על יתר ארצות־הברית

קוסיגין
קטינה במילת ביקור, בעת

 יריבה גם היא — סין של בת־חסותה רק אינה
 הנשק האלופים, אמריקה. של מושבעת
 בשז־ות־הקרב מתמודדים האנוי של והחיילים

 הנשק האלופים, עם הדרומית ויאט־נאם של
וושינגטון. של והחיילים
 כי חשיבותו. את עתה מאבד זה שיקול

 הפסיד־. שארצות־הברית ברור בר־דעת לכל
 נסיגתה וכי ויאט־נאם, בדרום המישחק את

 וושינגטון זמן. של שאלה אלא אינה זו מארץ
 מחפשת היא נצחון. מחפשת אינה שוב

בכבוד. להסתלק לד, שיאפשרו תנאים
ה מישטרו השתלטות הדבר: פירוש

 ויאט־נאם, כל על צ׳י־מין הו של קומוניסטי
״ניטראליסטית״. תקופת־ביניים אחרי אולי
האמריקאים? של במקומם יבוא מי

 ברור היה כה עד מאד. קרום ענק
 בי מאו. הדוד יבוא סאם הדוד במקום כי

 יכול אינו ואיש מאד, קרוב הסיני הענק
 דרום־מזי־ח על ההגמוניה את ממנו לשלול
אסיה.

 מכך. מתלהב אינו עצמו צ׳י־מין הו אבל
 הסיני לפלג ברירה, בלית הצטרף, אמנם

מ הוא אין אך הקומוניסטי, המחנה של
 מדי, קרוב הסיני הענק זה. ממצב אושר

מדי. חזק
 ויאט־נאם בני לחמו בשנים מאות במשך

 סין. של ההגמוניה נגד עצמאותה, למען
 זה. מצב שינה לא הקומוניזם של בואו
הביטויים. ואת הכללים את שינה רק הוא

י ש ל ג ש. מע א ר ל ברור זה כל ל
 החליטו כן ועל ברית־המועצות, מדינאי

 המטרה: חדשה. ליוזמה כשרה השעה כי
 להאנוי שתעזור האנוי־מוסקבה, ברית ליצור

עצמאות. של יותר רבה מידה על לשמור
ל קולע מונח המציאו עצמם הסינים

 ״ברית־ לד,ם קוראים הם זה. מסוג קשרים
 מדינות שתי המחבר גשר משמע: גשר״.

קרוב. שכן של לראשו מעל רחוקות,
 אלבאניה טיראנה־פקין. ברית היא כזאת
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