
בעולם
אירלנד

נורא, לא
ס ת ה ט מ ח ה מל טנ ק

 מת־ לשלבים נכנסת הצפונית אירלנד
 תר ה? בניה אזרחים, מלחמת של קדמים

 הפרוטסטנטים, אחיהם על מסתערים לים
 הוד של הביטוחון כוחות על יחד ושניהם
 כהוא* פגע לא זה כל אך — מלכותה

המפורסם. האירי ההומור בחוש זה
 בו נפשו עוד כל שנמלט קתולי פליט

 טלוויזיה, בראיון דיווח לאנגליה, והגיע
 אנרכיה, קצת נורא. ״לא שם המצב כי

 לא בכלל אבל ברמזורים, מזלזלים אנשים
 הסיפורים.״ כל כמו נורא כך כל

 לפני בבלפסט, שלך הדוב היה ״ומה
 מקלען ״הייתי המראיין, שאל שנמלטת?״

הגבר. השיב חלב,״ במשאית אחורי

רומניה
ס לשו9הי סי  הדנ

ה! מני לרו
שלי גם בבית. מתחילה צדקה רק לא
 את כיום ביותר המדאיג הדבר טה.

 אלבג־ המרדני הציר הוא רוסיה, שליטי
ב להכיר המסרב יזדיוגוסלביזדרומניה,

אז בעיני אירופה. במזרח הרוסית הגמוניה
 אחת היא רוסיה עצמם, אירופה מזרח רחי

 אם בעולם, ביותר אהודות הבלתי המדינות
המעטה. לשון לנקוט

צ׳אושסקו נשיא
מסוכנת עצמאות

 האסטרטגי המאבק פיניים. יתסיס
רו בראשו עומדת שכרגע והאידיאולוגי,

 סירב שנים, שלוש לפני ישן. הוא מניה׳
 צ׳אושסקו, ניקולאי רומניה, של הנשיא
 בברית־ חברותו למרות — לצ׳כיה לפלוש

 הפלישה. את שביצע הגוף שהיא וארשה,
 ברית־ באימוני להשתתף גם סירב השנה,

וארשה.
רוסיה. על-ידי לו נסלח היה זה, כל

 יחסיו הם הגמל, גב את ששבר מה
 לפתע, סין. עם צ׳אושסקו של הלבביים

מבדידו לצאת החליטו שהסינים מרגע
 — הבינגושי הכוחות למשחק לחזור תם,

 עם מזהיר פינג־פונג בתרגיל זאת ועשו
 חרדה רוסיה נתקפה — ארצות־הברית

 סינית־ חזית מפני רק לא חרדה, :עמוקה
 מפני גם אלא — משותפת אמריקאית

שלה. ההשפעה איזור בתוך חמישי גייס
 דאגתם הרוסים, מבחינת ישיר. ילחץ
מהאי ללמוד אפשר ממדיה, על מובנת.
 רוסיה עתה זה שערכה הצבאיים מונים

 לכך, כפיל דק רמז — רומניה גבול ליד
 בעת לעבור, גם יכולה הצבאות שתנועת
רומניה. גבול את הצורך,
 הגנרל שיינה, יאן לאחרונה שגילה כפי
 בידי קיימות למערב, שערק הצ׳כי
המע אירופה כל לכיבוש תוכניות רוסיה
 הדשה. עולם מלחמת של במקרה רבית׳

ה כי למסקנה הרוסים שיגיעו במקרה
מסו הרומנית, העצמאות או הסיני, איום
 — שלהם בארצות־החסות לשליטתם כנים
 פלישה לבצע יהססו הם כי להאמין קשה

עולם. מלחמת ללא אף — לרומניה
 לא משקיפים לדעת יקרהו זה מתי

הנוכחיות. בנסיבות
 כי גם האמינו לא שהמשקיפים אלא
לצ׳כיה. תפלוש רוסיה
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