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בע׳ימ דובק תוצרת

ההתלה לאותה המראה, לאותו גרם רט
 בכל ברית־המועצות נגד כעס לאותו בות׳
סין. רחבי
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בצד
הרוסי

 והתעמול- האידיאולוגיות הכנות ך*
 באותה אינטנסיביות הרוסי בצד תיות | ן

 משלה סירטי־תעמולה יש למוסקבה המידה•
הסופ חשובי הסינו־סובייטית. הלחימה על

וכ הסיפורים מחבר כולל הסובייטיים, רים
 סימונוב, קונסטנטין המפורסם המלחמה תב

 גירסות לכתוב כדי הסיבירי לגבול נשלחו
 בוגד־ סיניות התקפות אודות פטריוטיות

 דו״ח כל אמיצים. סובייטיים ומגינים דניות
 טרם בהחלט שהסיכסוך מזהיר תעמולתי

 חדשות במכות צורך שיהיה ושייתכן עבר,
יותר. עוד ומוחצות

 העממית התגובה לגבי לטעות אי־אפשר
שוביניס פטריוטית, חוקה, היא הרוסית.

 הזמן ״הגיע גזענית. קרובות ולעיתים טית,
 אמר שיעור,״ אלה צהובים ממזרים ללמד

המ יבטושנקו, יבגני גברתן. רוסי קולונל
 שורות כותב הליבראלי, הסובייטי שורר

 של לכתיבתו להשוותן שאפשר אש, יורקות
קיפלינג.

 עממיות, בלדות זמר ויסוצקי, ולאדימיר
 חרוזיו על לביקורת קרובות לעיתים שזוכה

 האוויר ״מזג על שר אורתודוכסיים, הלא
 ״הרפתקאות אוהבי ועל בפקינג, הקודר״

הגרעי עוצמתה את מזכיר הוא מסוכנות־׳.
 אמר פעם שמאו ומזכיר רוסיה, של נית
 הקומוניסטיות המפלגות בוועידת 1957״ב־

 מיליון 300 לסבול עלולה שסין במוסקבה״,
 תצא אולם — גרעינית במלחמה אבידות

כמנצחת. ממנה
קטנה, כה ארץ לא שאתם מבינים ״אנו

 — אנשים מיליון 300 לשחוט אפשר אם
 יעזור מאו, חבר שאתה, בטוחים אנו אולם

״מאוד מאוד לחיות רוצה האלוהים, לך . . . 
ויסוצקי. שר

 מדברים וזמרי־הרחוב המשוררים רק לא
ב הזהיר, גדול רוסי פיסיקאי מלחמה. על

הסוב שלעם אמריקאיים, עמיתים עם שיחה
 למלחמה,״ נצא ״כאשר מסין. נמאס ייטי

כמו הקטנה, באצבענו נילחם ״לא הכריז,
 למוזת.״ עד נילחם אנו האמריקאים• כם

 מלהשתמש תימנע לא שרוסיה התכוון הוא
 מלחמה תהיה וכאשר אם הגרעיני, בנשקה

סין. עם
 סתם: איום אינו הגרעינית המלחמה איום
 לאורך מוצבים סובייטיים גרעיניים טילים

ב ועמוק בייקאל מאגם מזרחית הגבולות,
מונגוליה.

קט מלחמה ״לא הסינים: משיבים לכך
גר מלחמה ולא גדולה, מלחמה ילא נה,

ה העם את להפחיד אי־פעם •וכלו עינית
 אחר: בהקשר פק־נו שאמרה כפי או, סיני.״

 ליום, ״לא ייעצר, לא רוסיה עם הסכסוך
 לא שנה, למאה לא לשנה, לא לחידש, לא

שנה.״ אלפים לעשרת ולא שנה לאלף
★  ★ מלחמת־★ 

בזק
 צדנבאל, מונגוליה, ממשלת אש י*

 הסינו־ הסיכסוך בחזית נמצאת שארצו
 נסיונות על גלויות איתי דיבר סובייטי,

 תוקפנות ועל שילטונו, את הפיל י סיניים
 מאמין הוא גבולו. יאורך ממשית סינית
מונ את להכניס מאו עם וגמור שמנוי
 סבור והוא סיני, שילטון תחת שוב גוליה
באמצ הסכסוך לפיתרון תקווה יותר שאין
 עם להתווכח ניתן לא דיפלומאטיים. עים

 תימשך בשילטון, נשאר הוא עוד כל מאו.
 שכנותיה ולכל לרוסיה יימונגוליה, הסכנה

סין. של
המלח מיזתיקי בעצמו שהוא — צדנבאל

 הדומה האיום את זוכר — יפאן נגד מה
 ולברית־המועצות למונגוליה היפאנים שהיוו

 יפאן. של קווטינג צבא של בימי־הזוהר
 על הרוסים הגיבו איך ומציין חוזר הוא

 המרשאל הביס כאשר תחילה זה: איום
 ;1939 בקיץ היפאנים את ג׳וקור ג׳ורג׳

 מיתקפת־ באה ,1945ב־ שנים, שש וכעבור
ה לנוכחות קץ ששמה שבועיים, של בזק

שם. יפאנית
 על בביטחון מדברים סובייטיים אנשי־צבא

 מכת מהירות: באותה בסין לטפל יכולתם
 מכת ;1945וב־ 1939ב־ שבוצעה כפי זריזה,

תפי הסיניים; הגרעיניים במיתקנים גרעינית
 והחלפת פחות: או ימים 10 תוך פקינג סת

קומוניס בשילטון ״המטורף״ טאו שילטון
למוסקבה. ידידותיים אמיתיים, טים
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