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 אשתו אחוז־בושה. בקרקע, פניו את כבש הצעיר הבעל
 מזכיר של לדברי־הכיבושין ת־פנים וסמוק נכלמת הקשיבה,

פקין. שליד הקטן בכפר סניף־המיפלגה
 קרים מבטים בזוג נעצו הכללית האסיפה משתתפי
ומאשימים.

 ללא שני, ילד לזוג נולד לכן קודם ימים שבוע
ננזפה מונג צ׳אי מישפחת המיפלגה. של מוקדם אישור

הואה היו״ר
הראשון) (נזילבד ילד עבור עונש

 יגרום במישפחה נוסף שילד רישמית הוזהר הבעל קשות.
ממישרתו. המיידיים לפיטוריו

 המישפחה לכלכלת הקיצבה מינהליים. צעדים גם היו
 בכרטיס־המזון ענקית אדומה חותמת אחוז. 50ב־ הופחתה

 ביקור בכל מחדש חרפתם על העידה הצ׳אי־מונגים של
המקומית. במכולת

 שעבר, בחודש זה מרתק במחזה שנכח צרפתי, עיתונאי
הקו המיפלגה למדי. שיגרתי באירוע מדובר כי מדווח,

 האוב־ התפוצצות עם להתמודד מנסה הסינית מוניסטית
 קנסות קטנות, למישפחות מרחיקות־לכת הטבות לוסיה.

 מהמערכה חלק הם ״ברוכי־ילדים״, להורים ועונשים
 בכל הילודה לצימצום המיפלגה של והמקיפה הכוללנית

מחיר.
 סבורים מומחים ממש. של בעייה לסינים יש ואכן,

 אחרים בני־אדם. מיליון 974 כיום חיים העממית שבסין
 ברור מקום מכל מיליון. 921ב־ רק שמדובר מתעקשים

 בני־אדם. מיליון 15 בעוד השנה תגדל סין שאוכלוסיית
 שליש תושבים. מיליון 1200 לפחות בסין יחיו 2000 בשנת

.15 לגיל מתחת יהיו מהם
 היא הרישמית המדיניות אסור. - לנשואין מחוץ

 היא האפשרי. למינימום עד האוכלוסיה גידול את לצמצם
 איננו הילודה שתיכנון האידיאולוגית, ההנחה על נשענת
הראשונה. מהמעלה חברתית בעיה זוהי הפרט. בתחום

 מייוח־ בקהילות חברתית מבחינה מאורגנים הסינים
 בכפרים. וקבוצות־עבודד, בערים יחידות־ייצור דות:

 הצורר ובמידת ופוליטי, חברתי לחץ מפעילות הקהילות
חבר. כל התנהגות על להשפיע בדי אמצעי־כפייה, גם

 הנוגע בכל המיפלגה על־ידי שהותווה הברור הקו
המיני גיל הצלחות. לכמה כבר הביא לתיבנוך־המישפחה

 נשים. עבור 25ו־ גברים עבור 27ל* נקבע לנישואין מום
 ילדים לנישואין. מחוץ יחסי־מין על חמור איסור קיים

מההורים. נלקחים ״בלתי־חוקיים״
 לזוגות במייוחד. קשים עבירות־מין על העונשים

 הרצוי בעיתוי בילבד, אחד ילד להוליד מותר נשואים
 הקצבות־מזץ, וביכללן רבות, בהטבות זוכה הילד להם.

משופר. לשיכון וזכויות כספיים מענקים מעונוודיום,
 במיש־ נוסף ילד נולד אם נשללות הללו הזכויות כל
 בכל בעצמן לשאת חייבות מרובות־ילדים מישפחות פחה.

 כל עבור שכר־לימוד לשלם חייבת המישפחה ההוצאות.
 מההכנסה 10^ של קנם עליה מוטל הראשון. מילבד ילד,

 ממש להתדרדר עלולות כאלה מישפחות החודשית.
לחרפת־רעב.
אנטי-סוציאלית, כהתנהגות מוקעת המופרזת הוולדנות

מעבודתו. להיזרק עלול רבים לילדים ואב
 כתוצאה במצב, רב שיפור על מצביעים סיניים מומחים

 מתגאים בשאנחי המיפלגה מנהיגי הילודה. נגד מהמסע
 וזאת שלישיים, ילדים 180 רק בעיר נולדו שהשנה בכך

תינוקות! אלף 110 מתוך
הריו יש מושלם. באורח פועלת אינה עדיין השיטה

 תלמידות- של מועטים לא ומיקרים בלתי־רצויים, נות
לנישואין. מחוץ שילדו תיכון

סיכויי־ רבה. אופטימיות מגלים הסיניים המנהיגים

מאופיי הסינית שהחברה כך בשל בעיקר רבים, ההצלחה
ובמישמעת־ברזל. פרטיות בהיעדר נת

 מרתיעים החברתי והאקלים החמורים העונשים
 מישפחה לקראת צועדת שסין יתכן עברייני-ילודה.

יחיד. בן על הבנוייה

:איו־זפה מערב
ימות! מיליונים

 10 ? הבאה העולמית במילחמה ייהרגו אירופים כמה
? מיליון 100 או מיליון, 50 ? מיליון

 יהרסו במערב־אירופה פליטים עשרות־מיליוני האם
האטלנטית? ברית־ההגנה נאט״ו, של מערד־ההגנה את

 מאז אירופה את שפקד המזורז, העיור תהליך האם
הסובייטים? לצבאות יתרון או מחסום מהווה ,1945

 רבים בגלוי. על-כך לדבר ד,ירבו לא האחרון בעשור
 מערכת בעולם נוצרה הקרה המילחמה תום שעם סברו

 עולם שחזו מומחים היו פלוראליסטית. רב־קוטבית,
 הרמוניה תוך המנוהלת אחת, קהילייה לקראת הצועד
בינלאומיים. מוסדות על־ידי

 ב־ אלה שאלות שהציג מידלטון׳ דרו שהפרשן אלא
 במחלת־ ,חלילה לקה, לא טריביון הואלד אינטרנשיונל

של הראשון בעמודו השבוע שהופיעה רשימתו, רוח.

חוון ונוי□
הפו הבעיות של רציני בניתוח עסקה היוקרתי, העיתון
המומ טובי את עתה המעסיקות והאיסטרטגיות, ליטיות

 בין ביחסים התדרדרות צופים מהם רבים בעולם. חים
 הסלמה של ואפשרות וברית־המועצות, ארצות־הברית

וחדה. פיתאומית אפילו אולי מהירה,
האמ האיסטרטגית בתפיסה כעולם. עולה הימין

 ניגודי- הראשון. במקום אירופה תמיד עמדה ריקאית
 תמיד נראו ומערב־אירופה ארצות־הברית בין האינטרסים

 לעומת דה־גול), שרל בתקופת (אפילו וזמניים שוליים
ומיזרח־אירופה. ברית־המועצות עם הגדולה ההתמודדות

 מערך במערב־אירופה לבנות האמריקאיים המאמצים
 בינוני. לטווח גרעיניים טילים בסיסי של ומסועף צפוף

 צבאיים. לצרכים רק לא נועדו פרשינג) טילי (בעיקר
 גם המלווה במערב-אירופה, הימין עליית של בתקופה
הקומו המיפלגות השתלבות של ומעניין מקביל בתהליך
 כמיטב וושינגטון עושה הפוליטית, במערכת ניסטיות
במערב. שלד, המנהיגות את ולמסד לגבש יכולתה

 הגיעה באירופה האמריקאית הדיפלומטית הפעילות
בטהראן. בני-הערובה פרשת בעיקבות לשיא, עתה

 האיית־ בין מסיכסוך מזמן כבר חרגה איראן פרשת
 ממדיו ארצות־הברית. לבין חומייני רוח־אללה אללה

שר ואנס, סיירום את הניעו העימות של הכלל־עולמיים
לגייס כדי אירופה, בבירות למסע האמריקאי, ד,חוץ

בשרות נוהאדחה
האפאדטה״ד

רש באורח דרום־אפריקה ממשלת הודתה השבוע
 אבל של לממשלתו רב צבאי סיוע מגישה שהיא מי,

ברודזיה. מוזארווה
 נהג סמית איאן של בשירותו השחור הקוויזלינג

 במילחמתו דרום־אפריקאית מוערבות כל להכחיש
 דרום־ ממשלת הצהירה עתה הפטריוטית. החזית נגד

 רר לצבא ״יועצים״ וגם נשק סיפקה שהיא אפריקה
דזיה.

 עונשי־מאסר להטיל הדרום־אפריקאים נהגו כה עד
תפ על לרמוז אפילו שהעזו עיתונאים על חמורים

 השיחים״. ב״מילחמת צבאם קציני של הפעיל קידם
 תאצ׳ר מרגרט שממשלת חוששים בריטיים פרשנים

 אבל את לחזק כדי דרום־אפריקה, עם פעולה תשתף
בפי שייערכו ברודזיה, הקרובות בבחירות מוזארווה

סומם. הלורד בריטי, מושל קוח
הפט בחזית בלונדון שמאליים חוגים תמיכת

 האולם־ חבר־הפדלמנט של חמתו את העלתה ריוטית
 למישפחת־אצי־ בן אמרי, אמרי. ג׳וליאן רא־שמרני,

 בוגדים. שורצת שמיפלגת־ד,לייבור טען עתיקה, לים
 נתלה שאחיו אמרי, מצד במקצת חסרת־טאקם הערה

הנאצים. עם שיתוף־פעולה בעוון 1946ב־ בלונדון

איראן. על נשיאו שהכריז הכלכלי במצור תמיכה
 מאר־ יותר המיזרח־תיכוני בנפט התלויים האירופים,

 פאריס בלונדון, יתרה. התלהבות גילו לא צוודהברית,
הקרה. המילחמה את מזמן כבר שכחו ורומא

 השמרניים המנהיגים אפילו חדלו ׳60ד,־ בשנות
 כל- השביחה האנטי־קומוניסטית, בעגה לדבר באירופה

 מומחים חשים האחרונים בחודשים אבל בישראל. כך
 עלה בארצות־הברית במערב. ניצי מיפנה של בתחילתו

 גלד ניצים בין הקיטוב וגבר השמרני, הימין של כוחו
 לבין ג׳קסון, והנרי רגאן רונאלד של מסוגם באליים,

 יותר רבה הבנה מגלים היונים יאנג. אנדרו כמו יונים
 המחזקים בצעדים ותומכים השלישי, בעולם למתרחש

 בארצות־הברית הניצים של הגובר כוחם הדטאנט. את
באירופה. תומכיהם של התקיפות את הגביר
 עלולה לסין ארצות־הברית בין שנוצרה ד,קירבה גם
ברית־ד,מועצות. לבין המערב בין היחסים את לחדד

מסי וושינגטון מודאגת בינתיים השלום. למען פחד
בתחומה. גרעיניים טילים בסיסי להקים הולנד של רובה

 איטליה מערב־גרמניה, בריטניה, הסכימו זאת לעומת
 'המכוונת הטילים, מערכת את בתחומן לארח ובלגיה

 אבן־הפינה הונחה בכך ברית־ד,מועצות. מערב לעבד
האמרי הניצים את יפצה אשר חדש, איסטרטגי למערך
 תהליך המשך את אולי, וימנע, סאלט הסכמי על קאיים

רבות. כה תיקוות בו תלו בעולם שרבים פירוק־הנשק,
שבמיקרד, טריביון בהאואלד מעריך מידלטון דרו

 הרוגים מיליון 100ל־ לגרום הסובייטים יוכלו מילחמה של
 במערב־גרמניה, יהיו האבידות רוב הראשונה. במכה כבר
המאוכ ואזורי־תעשייה נאט״ו בסיסי רוב נמצאים שבה
הדור. בחבל בצפיפות, לסים

 השנייה במילחמת־העולם שאיבדו עצמם, הסובייטים
 לשלום, שפניהם וטוענים חוזרים בני־אדם, מיליון 20

למילחמה. ולא
 באקלים מעצמות־העל, בין הבסיסי האימון החזרת
האלטרנ ביותר. קשה משימה מהווה הנוכחי, הבינלאומי

 בה שיש מחרידה, כה היא ולפירוק־נשק לשלום טיבה
 שהפחד בכך תלוי השלום הדטאנט. להמשך אילוץ משום

בעולם. ד,ניצי ההקצנה תהליך על יגבר מהמילחמה

גרמניה כמערב־ נאט״ו של תרגיל
הרוגים מיליון 100


