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 ומתמקדת הולכת בבירור, אבל לאט,
 סיכסוך :בעולם הדשה חיכוך נקודת
לסין. ברית־המועצזת בין הגבול

 היחידי לא ואף חדש, אינו הסיכסוך
 החלו לאחרונה, אולם הענקים. שני בין
להבליטו. טורחים הצדדים שני

השת בין הגבול כי הוא הסיני הטיעון
 של תוצאה הינו אסיה, בצפון־מזרח יים,
 הצארית רוסיה בין שנחתם כפוי, חוזה

צו די טענה החלושה. סין לבין החזקה
 יחד אובייקטיביים. משקיפים לדעת דקת,

 שהרוסים ויתורים שאותם נראה זאת, עם
 מציד- במשהו הכרה תוך לעשות, מוכנים

 את מלספק רחוקים הסיני, הטיעון קת
הסינים.

ה החיילים מיליון ותקוות♦ פחדים
 גורמים הגבול לאורך המוצבים סובייטים

טוע מצידם הרוסים לסינים. עמוקה דאגה
 והעלו חזרו שהסינים לכך הסיבה כי נים,
 נובעת עתה, דווקא מחדש הבעיה את

 לארצות־ סין בין המסתמנת מההתקרבות
 טוענים בעיה, להחמיר כשרוצים הברית.

 כראיה, ולהיפך. — מזה קל אין הרוסים,
 שהיתר, ברלין, בעיית על הם מצביעים

 — לפתרונה באה ואשר כמה, פי חמורה
בכך. רצו שהצדדים ברגע

 לא הבעיה: מוקד כנראה, אכן, וזהו
 הקפואים השממה ושטחי עצמו, הגבול

פח הערכותיהם, אלא — אליו הסמוכים
לסיכסוך. הצדדים של ותקוותיהם, דים,

 ירצו אם הבעיה. את יפתרו ירצו, אם
בעולם. חדשה חיכוך לנקודת יהפכוה —

ארוהוב
ניצחון
ראשון

הכל מדיניותו זכתה צפוי, שהיה כפי
 בנצחו־ ניקסון הנשיא השל החדש כלית

 כאשר הבינלאומית, בחזית הראשון נה
 שער קביעת על יפן ממשלת הכריזה

שלה. ליין נייד
 לפני הצהירה, ארצות־הברית כאשר
 של צמידותו ניתוק על שבועות, שלושה
 כיוונון :המטרה היתד, מהזהב, הדולר
בעו המטבעות שערי מערכת של מחדש

 התחרות כושר את להגביר על־מנת לם,
 היפני היין האמריקאיות. הסחורות של
זה. לכיוונון המפתח היה

ובעקבו כצפוי, הגיבה יפן זמני♦ !מגן
ה המדינות אותן גם ללכת ייאלצו תיה

 כולל — עדיין זאת עשז שלא תעשייתיות
הסתם. מן צרפת,

 כי המערב מדינות מצפות הן, מצידן
 מכס את ובמהירות, תסיר, ארצות־הברית

 שהטיל אחוזים עשרה בשיעור המגן
 לארצות־הבדית. סחורות־יבוא על ניקסון

 הוקמה זו מגן חומת כי מבינים הכל שכן
 המערב, למדינות אזהרה כאמצעי רק

 שצריך שוט ארצות־הברית. לקראת ללכת
מטרתו. את שהשיג ברגע להסירו,

ולגמד, לענק
ה ת בעייה או
הבינ במישור הראשון נצחונו לעומת

 להצביע יכול ניקסון עדיין אין לאומי,
 הגדולה הבעיה בבית. דומה ניצחון על

 היא גופה, בארצות־הברית שלו ביותר
הכל קברניטי בפני הניצבת הבעיה בדיוק

 על השכירים יגיבו כיצד בישראל: כלה
 — שלהם רמת־המחיה את לצמצם הנסיון

באינפלציה. להילחם על־מנת הכרחי צעד
 הפעולה שיתוף את ניקסון ישיג לא אם

 לו, צפויה המקצועיים, האיגודים של
 המחירים הקפאת חודשי שלושת בתום

 שכר התפוצצות הכריז, עליהם והשכר
 התפוצצות בעקבותיה שתגרור אדירה,
 בעקבותיה שתגרור — חסדת־רסן מחירים

 לרסיסים. הכלכלית תוכניתו כל פיצוץ
וש מחירים העלאת שביתות, אינפלציה,

מא את ואיטלולא לחוכא יהפכו — כר
ארצו. כלכלת את לחזק הנשיא של מציו

ספיד. פנחס של מאמציו את כמו בדיוק
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