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המן ישיגאת

ל לעצמה להרשות יכולה אינה ישראל
 הרשמית, הגירסה טוענת ניטראלית, הישאר
 שהיא אמריקה, אל להתקרב עליה ועל־כן

 שבמעצמות, והפרו־ישראלית הפרו־יהודית
 דווקא השבוע, כמוגזמת, הוכחה זו גירסה

שהרפובלי שעה ותיקה: קומוניסטית בארץ
 ישראל בגלל פרשה הרומנית העממית קה

קומוניס מיפלגות 67 התכנסו בה מוועידה
משותף. קו בנקיטת לדון טיות*
 המכונות המדינות, מן אחת הוכיחה בכך
 מפוגלת שהיא כ״גרורות״, המערבי בעולם

 אן — שלה לאידיאולוגיה נאמנה להישאר
חופשית. בצורה עצמה, דעת על לפעול

 רומניה של רצונה עוני. שד התמחות
 נכנסו בו ביום ממש החל עצמאית להיות
 ,1945ב־ לרומניה, האדום הצבא חיילי

הנאצים. מעול אותה שיחררו
וקשה־ עיקש הרומני שהעם משום ראשית:

 להחליט ואוהב זר שילטון שונא עורף,
בעצמו. בענייניו
 את הפכה שברית־המועצות משום שנית:
 מיזרח- מדינות ליתר בדומה — רומניה
המחודש. לקימומה כלכלי לאמצעי — אירופה

 לארצות אירופה את רוסיה חילקה אז
 תעשייתיים מוצרים חומרי־גלם, המספקות

 התמחותה לפי אחת כל — מזון או
 את במהרה שיקם זה דבר לברות־המועצות.

 העצמאית הכלכלית צמיחתה את מנע רוסיה,
יותר. הקטנות המדינות מן אחת כל של

 לא רוסיה אחת: מטרה עוד לתהליך היה
 האחרווג הקומוניסטיות שהמדינות רצתה
 יינקטו טיטו, של יוגוסלביה בעיקבות ילכו

 במערך הכלכלית והתלות עצמאי. מדיני קו
 אותו המתכננת וברוסיה — המיזרח־אירופי

מדינית. חלות גם הבטיחה —
 הן שנה 24ש־ אלא וישראל. נפט
 ארץ עבור בייחוד מאוד. ארוך פרק־זמן

ברומניה. מופלג עושר בעלת
 הודות עצמם, את הרומנים שיקמו אט־אט

 מישקעי־הנפט ובעזרת שלהם, הלאומי למרץ
 ויבולי־התבואה העשירים. המירבצים ושאר

 העממית הרומנית לרפובליקה שהקנו האגדיים,
המיזרח־ת.״ אירופה של כ״אסמה שמה את

 הכיר שלא דור אחרת, תקופה הגיעה וכך
 הרומניות בערי־המרחצאות סטאלין. את

 ובערים במחשבותיו, חופשי נוער משתזף
עצמם, הרואים ביורוקראטים של דור גדל

 הס כקומוניסטים. ולא ברומנים כל, קודם
 המשק את המשרתת מדינה להיות רצו לא י

 של העושר את לנצל אלא —י הסובייטי
תעשיי למדינה ארצם את להפוך כדי רומניה

עצמה. בזכות מודרנית תית
 קשרים בקשירת ביטויו את מצא זה דבר

 המאפשרים קשרים — המערב עם כלכליים
 התעשייתי הפוטנציאל את לחדש לרומניה

 העמדה בנקיטת — יותר ומאוחר שלה.
 המדינות כשיתר רומניה, של הבלתי־מזוהה

 ניתקו והם ישראל, את גינו הקומוניסטיות
המדינה. עם היחסים את

 כשהאלך הסוף. עד רומניה הלכה השבוע
הסורית, הקומוניסטית המפלגה נציג באקדש,

 בודפשט בוועידת רומניה ממשלת את גינה
הור המשלחת קיבלה בציונות״, ב״תמיכתה

הוועידה. מן לפרוש בוקרשט ממשלת אות
 עוד אך פרו־ישראלי, צעד אומנם זה היה

עצמאות. הכרזת — יותר
המן. בשינאת השתלבה מרדכי אהבת

ויאט־נאם
וטף נשים

סיפורי־ מוויאט־נאם מגיעים שבוע־שבוע
סיפו גם מגיעים לעיתים אבל וסבל. זוועות

 הערות־ אלה מעט: מבדחים אחר, מסוג רים
 המחרידה הטראגדיה של ד,קומיות השוליים

השישים. שנות של
 הראשון הסיפור דקות. וחצי ארכע

 בהן האמריקאיות, בספינות־הנחתים נוגע
 הנהר את לעבור כד•־ אנשי־צבא השתמשו

אנשי־וייטקונג. התבצרו שמעברו צ־ו־לאי
 שהיה הסוג מן ענקיות, ספינות־נחיתה אלה

השקט. באוקינוס במלחמת־העולם בשימוש
ה האיזורית למפקדה הוברר תאום פ׳

ל לצאת מתנדבים שהנהתים אמריקאית
 חקירה וגוברות. הולכות בכמויות התקפה,

 שבספינח־נחיתה העובדה את העלתה קצרה
)6 בעמוד (המשך

 נאסרה שזהותו! מחתרתית אחת מהן *
הוזמנו. מק״י ולא רק״ח לא לפירסום.

 תפירתה או חליפה בקנית כשמדובר
 יותר מתאים אריג אין כי ברור

מאסטר. דיאולן מפולגת
 מאקזטר דיאולו פולגת אריגי
1 האחרונה המילה הינם

\ באיכות הו גברים, אריגי באופנת
\ הדוגמאות. ובמבחר הגוונים בשלל והו
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