
 עומד שבראשו משרד־החוץ, של מקומו את
ראסק. דין חלש, ״שר

״מל מלכתחילה נקראה ויאט־נאם ;ולחמת
 הוא זה היה כי מק־נמארה׳׳, של חמתו

בה להתערב לקנדי שיעץ אותה, שניהל
 ואי־ר,צלחתם המלחמה, התרחבות בפועל. *

 להלן), (ראה בה לנצח האמריקאים של
 האמריקאים מדיניות אם חשבונו, על נזקפות

דה־ שטוען כפי מטומטמת, היא בוויאט־נאם
בוב. בגלל זה הרי גול,

 אדם כל סאנטו־דומינגו. לגבי הדין הוא
 ההתערבות כי כיום מודה בוואשינגטון

 היתד, הקאריבי באי ג׳ונסון של הנחפזת
 כוזבת אינפורמציה על ושהתבססה שטות,

 האשמה מן ניכר חלק מוטעית. והערכה
מק־נמארה. על מוטל
 אדם בעיני כי נראה אך נחרץ. דין דין

 לינדון מדיני: גאון הוא מק־נמארה אחד
הממוש לאיש־היעול משתעבד הוא ג׳ונסון.

 פוסטר לג׳ון השתעבד שאייזנהואר כשם קף,
דאלס.

 השמועה בוושינגטון לאחרונה פשטה לכן ^
 רוברט ספורים. ראסק דין של ימיו כי

 שר־החוץ בגלוי להיות רוצה מק־נמארה
 לישראל, כמו שלא בארצות־הברית, כי —

 בכיר המדינה״) (״מזכיר שר־החוץ הפקיד
שר־הבסחוו. מתפקיד יותר

האחרו הצעתו מהי קוריאה, לקראת
בוזיאט־ עתה זה שסייר מק־נמארה, של נה

לנשיא? דו״ח והגיש נאם
 כל יתכן לא החעמולתיות, ההכנות לפי
 לתפוס ארצות־הברית לצבא מציע הוא ספק:

 ל״קוריאה להפכה הדרומית, ויאט־נאם כל את
השנייה״.
ב האמריקאי הצבא הגדלת הדבר: פירוש

 התקפת חיילים, מיליון לחצי עד מקום
הפ כולל הדרכים, בכל הצפונית ויאט־נאם

 את להפוך המגמה: ותעשייתה. עריה צצת
סדירה, למלחמה ממלחמת־אזרחים המלחמה

סדיר. צבא נגד האמריקאי הצבא יילחם בו
יכ הדבר כי מקזזים שהאמריקאים יתכן

 שעשתה כפי רשמית, להתערב סין את ריח
מית־ את להפציץ יהיה אפשר אז בקוריאה.

 שסין הנמנע מן זה אין האטומיים, קניה
 המעטות האטומיות הפצצות בהטלת אז הגיב

בידה. כבר שישנן
 תתערב, לא שסין הוא העיקרי הסיכוי אך >4

 כוחות' על לסמוך ימשיכו הקומוניסטים וכי
 ואין מנצחים, הם הזזיאט־קונג. של הגרילה

שיטותיהם. את ישנו מדוע סיבה כל

ל •עוד ו ב ל
 בעניין הסתכל גורדון מורים האזרח

 לעונת ארצוודהברית של החדש הבול בציור
 המלאך את מראה הבול הבא. חג־המולד

בחצוצ ותוקע בחלל מרחף כשהוא גבריאל,
רה.

 למלאך מוזר. במשהו מורים הבחין לפתע
אשר. של שדיים יש

מו כתב חילול־הקודש, על ונזעם נסער
גרונוסקי. ג׳ון לשר־הדואר, דחוף מכתב רים

פחות. לא נדהם השר מסויימת. הליטה
 נלקח הבול ציור כי העלתה קצרה חקירה

בראש השבשבת את המראה עתיקה, מתמונה

גבריאל כול
כך כל נורא אינו השד

 ארצות־הברית, בצפון בעיירה מגדל־הכנסיה
שנה. 125 לפני שניבנה
 עיירה. לאותה מייד נשלח מיוחד מפקח

 בשב־ ״כשמביטים מדכא: דו״ח הגיש הוא
 בבליטה להבחין אפשר אמנם במשקפת, שבת

 הנדון.״ במקום ניכרת
למס הכל חזר הראשונה, התדהמה אחרי

בכל יופץ שהבול החליט שר־הדואר לולו.

 גבריאל״. ״בול לו לקרוא ושיוסיפו זאת,
נורא אינו השד כי כנראה, סבר, הוא
כך. כל

ניזם11ב1ק
אלין ט ה ס  הי

ר מת פ רו ה ב ק ב
 מקצוע!״ היא רומניה ארץ. אינה ״רומניה

 התפיסה על בכך שחזר גרמני, מדינאי אמר
 גנבים הם הרומנים כל כאילו הגזענית
ורמאים.
 ארץ. אינה ״רומניה לומר: אפשר כיום
רעיון!״ היא רומניה

יכו קומוניסטית שמדינה הרומני: הרעיון
 קא־ מדינה כמו בדיוק עצמאית, להיות לה

הקומו מחנה את לעזוב מבלי פיטליסטית,
המאורגן.״ ניזם

הקומו המפלגה קיימה כאשר השבוע,
 גדולי בנוכחות ועירתה, את הרומנית ניסטית
בע זאת הוכיחה היא הקומוניסטי, העולם

ליל.
 היא הלאומנות הכל. על יענה הנפט
הקומו .20ה־ המאה של העיקרית התנועה

התנג ברומניה לעצמו. זה כתר תבע ניזם
 האנטי־תיזה עם הקומוניסטית התיזה שה

הש את המאחדת סינתזה נוצרה הלאומנית.
העליונה• על הלאומנות כשיד — ניים

 הכלכלי. בשטח הניגוד החל לכאורה
 שיש מדינה באוצרות־נפט. משופעת רומניה

 מודרנית תעשיה עליו לבסס יכולה נפט, קר,
 לענפים גולמי חומר הוא הנפט כי ענפה.
 כחומרים גם אלא כדלק, רק לא — רבים

ואחרת. ביו־כימית פלסטית, לתעשיה
 מארץ ליהפך רומניה ביקשה הנפט, בעזרת
 אולם מתקדמת. תעשיתית לארץ חקלאית

במחסום. נתקלה היא
 על מבוסס הקומוניזם רומני. הגיון

 הקומוניסטים ביקשו ממילא כלכלי. תיכנון
 על־ מרחבית כלכלה להקים אירופה במזרח

 את שיחלק מרכזי, תיכנון בעלת לאומית,
 תתרכז מדינה כל המדינות. בין העבודה

ביותר. לה המתאים אחד, בענף
 לייצר המזרחית גרמניה על הוטל כך

לפו הקומוניסטי. המרחב לכל מסבי־כדורים
 הוקצו לברית־המועצות לצ׳כוסלובקיה, לין,

 רב כלכלי הגיון היה בזה אחרים. שטחים
 מוצרים בייצור המתרכזת מדינה כי מאד.

צר מיליונים מאות של למרחב מסויימים
וזול. יעיל באופן לייצר יכולה כנים,
 כלכלי־ הגיון וגם קומוניסטי, הגיון זה

רומני. הגיון לא זה אבל מרחבי.
המ בתיכנון כי וטאנקים. בלשים כלי
 של תפקיד בעיקר לרומניה הוקצה שותף,
למדי גלם חומרי המספקת חקלאית, מדינה

 מדינה המודרני, בעולם אך האחרות. נות
 החומר מפגרת. מדינה בהכרח היא חקלאית
התע התוצרת ממחיר בהרבה זול הגולמי

שייתית.
תפ לעצמם תבעו הם התמרדו. הרומנים

 באי־ עליהם איימו כאשר תעשייתי. קיד
לה יוכלו כי הכריזו להשקעות, הון מתן
 הנפט הקאפיטליסטיות. בארצות בנקל שיגו

מקום. בכל טובה מטבע הוא הרומני
 שולח סטאלין היה שנה, עשרים לפני

 מנהיגי את ומעמיד הגה־פה־או אנשי את
 היה שנים עשר לפני הקיר. אל המדינה

 שלו הטאנקים את אולי, שולח, כרושצ׳וב
אפשרי. זה אין כיום קטן. טיהור ועורך

 הכי. בלאו מפולג הקומוניסטי העולם
 בירה בכל ביניהן מתחרות ופקין מוסקבה

 החלה רומניה בבוקארשט. גם קומוניסטית,
 השטח מן להעבירה תורתה, את להרחיב
 מופיעה החלה היא המדיני. לשטח הכלכלי
 הענקים שני בין המפשר שלישי, כגורם

הקומוניסטיים.
 שעוד הארץ, הפכה כך אדום• גוליזם

 לגורם באירופה, כללי בבוז זכתה דור לפני
 עימד, שקשרו הצרפתים, מכובד. בינלאומי

 ״הצר־ בשם לכנותה אוהבים הדוקים, יחסים
 תורתה ואת הקומוניסטי״, הגוש של פת

 במזרח עושה רומניה כי אדום״. כ״גוליזם
 כופרת היא במערב: עושה שדה־גול מה

וושינג (מוסקבה המרחבית הבירה במנהיגות
ומדי כלכלית עצמאות לעצמה תובעת טון),
המשותף. השוק בכלכלת יתדות תוקעת נית,

לעצ לתת רומניה הזדרזה הוועידה, ערב
שינ היא מופגן. סימלי ביטוי החדשה מאותה

 עממית״ מ״רפובליקה הרישמי שמה את תה
 סמל את ביטלה סוציאליסטית״, ל״רפובליקה

 ועצים, הרים מאחורי עולה (שמש המדינה
 סמל לעצמה אימצה בולט) סובייטי בסימון

אחר.
 היה כך, על שומע סטאלין היה אילו
בקיברו. מתהפך

 הקומוניסטי המנהיג נתן זו לתורה *
 ״פולי־ השס את טולייאטי, פלסירו המנוח,

 קיום על הרומז מרכזים״), (״ריבוי צנטריזם״
הקומוניסטי. לעולם ושווים אחדים מרכזים
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