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החדשים הצארים עור

יאש-הממשלה. :מאת
הממשלה. שרי גל אל:

פמג-פונג. :הנדון
 פמג- לשחק יודע מכם מישהו האם

בכי פקידים במשרדיכם יש האם 1 פונג
1 זה מישחק לשחק היודעים רים

 ה- המידע את דחוף באופן למסור נא
 ראש־הממשלה. משרד למנכ״ל נ״ל

■ ■! ■!
ראש־הממשלה. משרד מנכ״ל :מאת
והתרבות. החינון משרד מנכ״ל אל:

פינג־פונג. :הנדון
 המידע את דחוף באופן לי למסור נא
:הספורט רשות מטעם הבא

 מעולים פינג״פונג שחקני כמה (א)
 לצרף נא ז רמתם מה ז בישראל יש

ההישנים. פירוט
 הפינג־פונג שחקני ששת הם מי (ב)

 עליהם לסמוך שאפשר ביותר המעולים
 שרות עם לברר (נא פוליטית? מבחינה

הכללי). הביטחון
 מש- לשיגור דרושות הכנות אילו (ג)
 מיזרחית לארץ רמת־דרג פינג״פונג לחת

■ ■1 ■מסויימת?
 אין וגם השבוע, נשלחו א ל אלה תזכירים

 להם שהיה יתכן אך שיישלחו. סיכוי כל
מקום.
המיש־ עם שנפתח הפינג־פונג,״ ״עידן כי

ו ארצות־הברית שחקני בין ההיסטורי חק
 בפני ישראל את מעמיד הסיניים, עמיתיהם

 לא איש שעדיין וסכנות סיכויים בעיות,
הסוף. עד אותם חישב

 שזוהי יתכן כדור: אחד דפר
הכו כמעיד מהפכה של התחלה

 לו תהיה אשר העולמיים, חות
 של מצבה על מכרעת השפעה
ישראל.

ניבנזזן רזצזז גזה
 לנהל ופקינג וושינגטון התחילו מדוע

 טוטאלית איבה אחרי ביניהם, פלירט לפתע
שנה? מעשרים למעלה של

כך: נראה האמריקאי הצד

ב אלה בימים מחולקת זו חוברת
 היא המערב. ארצות ובשאר מצריים
 רצינית ״אזהרה :הכותרת את נושאת

 היא המאוחדת.״ הערבית הקהיליה לעם
 פרשן בחתימת בפקינג, השנה הודפסה

ין. צ׳ונג בשם סיני
מו כמובן, מתנוססת, החוברת בראש

 ״הרביזיוניזם :מאו היו״ר מדברי באה
 התעוררות כל לנצל מבקש הסובייטי
תוכ לטובת בעולם אמיתית מהפכנית

 הרקובות הניאו״אימפריאליסטיות ניותיו
ואפרי אסיה עמי ילמדו-נא והזדוניות.

 ה- את ויענישו-נא המר, מנסיוננו קה
ה הרביזיוניסטית הסובייטית כנופייה

בוגדנית.״
 זה רעיון לפרט באה כולה החוברת

ולאיב לפועלים קוראת היא היו״ר. של
 את מעליהם ״לפרוק מצריים של רים
 על מספרת היא החדשים״. הצארים עול

 כאשר בסין, הסובייטית הבגידה פרשת
פתאו באופן הביתה, מוסקבה החזירה

ה המומחים 1930 את ,1960 ביולי מי,
הסי ובצבא במשק שפעלו סובייטיים

 לשיתוף־פעולה, חוזים 343 קרעה ניים,
 מדעיות כלכליות, תוכניות 257 וביטלה

 סירבה שסין מפני זה כל ותרבותיות.
צב־ בעניינים מוסקבה תכתיב את לקבל

ב בוויאט־נאם, להשיג לאמריקאים לעזור
 דעת על המתקבל שלום ובקאמבודיה לאוס

בכך. לעזור יכולה סין רק וושינגטון.
 איפוא זוהי ארצות-הברית, מצד

 הביני בעוכדות-החיים הכרה רק
אדי מעצמה היא שסין :לאומיות

להתעלם טעם כל עוד ואין רה,

ה המומחים על תסמכו אם לכם, גם
 יתקעו הם המכריע ברגע סובייטיים.

לחלו תשתעבדו לא אם בגב, סכין לכם
לברית״המועצות. טין

 היתולי עניין ימצא הישראלי הקורא
 ברית-חמו- שראש-ממשלת המגלה בקטע
 1960 בשנת אמר בולגאנין) (אז עצות

 קומוניסטים, ״אנחנו :סינית למשלחת
 איזו הגבול. עובר היכן חשוב לא לנו

 אדמה של קילומטרים לכמה יש חשיבות
 סין בין המאבק בשיא חיה זה ז״ צחיחה

נרחבים. שטחי-גבול על והודו
ה ז ״האמנם :הסיני הכותב מתרגש

ה אותם הם ויורשיו, זאת, שאמר איש
 ל- שגרמו המלוכלכים, אופורטוניסטים

 סין, עם רבות בתקריות־גבול שפיכת-דם
צחי אדמה של קילומטרים ,כמה בגלל
 מאוד מהר לוותר מוכנים הם אבל חה.׳

!"לאחרים שייכת כשזו אדמה, על
 של הסטנדרטי לנאומו דומה זה פסוק

השטחים. על באו״ם תקוע יוסף
 להוכיח, החוברת משתדלת מכן לאחר

 ברית-המועצות כי למדי, גזענית בצורה
 מדינה אלא אסיאתית, מדינה אינה כלל

 שטח של שני״שלישים ״אמנם אירופית.
שלו אך באסיה, נמצאים ברית־המועצות

 ברית-המועצות מאוכלוסיית רבעים שה
 אירופאית ארץ זוהי באירופה... חיים

.מסורתית . הי- עצומה מה חשוב לא .

 ניכ־ של המישחק התחלת מכאן
 שארצות־הבריית לסין לרמוז פון:

 לאו״ם, כקכלתה לתמוך עשוייה
אפי ואולי מיסחר, יחסי שייתכנו

ה בפיתוח אמריקאית תמיכה לו
הסיני. משק
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 אסיה, לתוך הסובייטית ההתפשטות תה
 ממוצא אסיאתיים עמים כמה חשוב ולא

 ברית- על-ידי נבלעו אחר או מוסלמי
 ברית- את הופך אינו זה כל המועצות.
 אסיאתית!״ למדינה המועצות

 הישראלי, משרד״החוץ של פקיד שום
ל מעז היה לא האסיאתית, בירושלים

זו. טענה הנייר על העלות

 :העיקרית אוייכתה את לאנך
ברית־המועצות.

 מסכימה העממית סין אם ברור לא עדיין
 קיי- צ׳יאנג שמישטר מבלי לאו״ם, להיכנס

 סין הסכימה לא כה עד ממנו. יגורש שק
 סין מדינת גם זו, בצד זו באו״ם, שיהיו

(פורמוזה). טייוואן מדינת וגם (העממית)

איים.
יקרה זה כך :למצרים הגלוי הרמז

 דחוף כאופן זקוק ניכסון הנשיא
להיכ כדי בינלאומיים, להישנים

ש כשם .1972 בפוך מחדש חד
 במיזרח להסדר-שלום זקוק הוא

 של לסיכוי זקוק הוא כן התיכון,
בויאט-נאם. שלום

 עם בשיתוף־פעולה לו די התיכון במיזרח
 רוגירם. בתוכנית המסתמן ברית־המועצות,

 היחסים לשינוי זקוק הוא הרחוק במיזרח
העממית. סין עם

בכוחה שאין הוכיחה כבר ברית־המועצות

מקיומה.
 אר־ אין הנוכחית במציאות כן, על יתר

 בין המאבק את לנצל יכולה צות־הברית
 ברירה לה אין כיום וסין. ברית־המועצות

בברית־המועצות. לתמוך אלא
 ל־ להגיע שואף מומחה מדינאי כל אולם

 ״לשחק״ ליכולת כלומר, — חופש־תימרון
 משהו לסחוט כדי יריבים, צדדים שני בין

ל ארצות־הברית צריכה כך לשם משניהם.
שית למוסקבה להוכיח סין, עם מגע יצור

 ציר שיתכן כשם וושינגטון־פקינג ציר כן
וושינגטון־מוסקבה.

גזאז רוצה גזה
■""•י

 כי מאוד. מפתה הצעה זוהי סין, בשביל
 זקוק האנושות, רבע את הכולל הסיני, הענק
בינלאומי. למעמד לתמיכה, לכסף,
האדו ״המשמרות משבר את עברה סין
כל פנימית ליציבות שהגיעה נראה מים.״
 בזירה תפקיד לשחק עתה מוכנה והיא שהי,

הבינלאומית.
לי לה שכדאי מכינה, היא גם
כדי ארצות-הכרית, עם קשר צור

 להלכה, סין. מעמד של שאלה גם יש
 הגדולים, מחמשת כאחד מקום לה מגיע

 וזכות־וטו. במועצת־הבסחון קבוע מקום עם
 מסכימה כבר שארצות־הברית להאמין קשה
לכך.

 המיידיות התוצאות תהיינה אף
 שייתכן ברור - תהיינה כאשר

ל אמריקאי-סיני, הסדר-כיניים
ולשי־ כוויאט־נאם המלחמה סיום
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