
שר הכבוד :בוית־המועצות
 ששילטונות העובדה על שיתמהו קוראים בוודאי יהיו

 כמו חשובה מדינה עם חמור עימות על יחליטו ברית־המועצות
 תמיהה אבל גיקולאי. הצאר של האבוד כבודו על להגן כרי יפאן,
במקומה. אינה זאת

 ולמקומה רוסיה, של לכבודה רגישים במוסקווה השליטים
ברית־ בתוך גם כיותר. קיצוני באורח בהיסטוריה, המולדת של

גרומיקו שר־חוץ
לכנסיות תקציבים גם

 יחס לרוסיה מעניקים הם הגדולה, העמים פדראציית המועצות,
 הרוסית והתרבות השפה הנחלת הרוסיפיקאציה, תהליך מועדף.

 מרכזי מאמץ להיות ממשיך ברית״המועצות, לעמי השלטת,
 מתקציבים האחרונות בשנים נהנית הרוסית הכנסיה גם וחשוב.
 חיזוק על־ידי האיסלאמיות, במגמות להילחם כרי שמנים,
 זאת בתופעה רואים רבים משקיפים הרוסית־אירופית. התודעה

 סוף לקראת בברית־המועצות שיינטש העיקרי למאבק רמז
.20ה־ המאה

 על להגן הסובייטים יצאו השבוע אבל ההשפלה. שנת
 את לחוג החליטה שיפאן מסתבר בחוץ־לארץ. רוסיה של כבודה

 ימי במיפגן טוגו היאצ׳יטו האדמיראל של למותו 50ה־ יובל
1 קאגושימה. הנמל בעיר גדול,

 אדריכל היה הוא לטוגו. הנוגע לכל מאוד רגישים הרוסים
 ,1904 בשנת הצארית רוסיה על יפאן של הגדול הימי הניצחון

 המעצמה בידי הרוסים של הגדולה ההשפלה את המסמלת שנה
העולה. האסייתית

 בשפה גינה, במוסקווה גרומיקו אנדריי של מישרד־החוץ
 לרגשות ״המסיתים המיליטאריסטיים החוגים את בוטה,

הרוסי." העם ונגד ברית־המועצות נגד ולשינאה שוביניסטיים
 חמורה הגדרה עויין, כמעשה הוגדר בקאגושימה המיפגן

 את להסיק איימה וברית־המועצות הסובייטי, במינוח ביותר
הרלוונטיות". ה״מסקנות
 המנוח טוגו, רק שלא סבורים משקיפים העלבון. סיגנון

 בעיקר, ואולי גם, אלא הסובייטים, את מטריד שנה, 50 מזה
 ההיסטורית, אוייבתה ובין יפאן בין ביחסים שחל העצום השיפור

 הישג המדינות שתי בין הקשר בהידוק רואה ברית־המועצות סין.
 האינטרסים על חמור ואיום האמריקאית למדיניות־החוץ עצום
העולם. של זה בחלק שלה
 מסגיר היפאנים כלפי מוסקווה נקטה שבו הסיגנון זאת, עם

 מגנה, הסובייטית ההודעה ועלבון. טינה של ביותר עזים רגשות
 זה, מונח היפאני". והרבנשיזם ״המיליטאריזם את היתר, בין

 במערב־גרמניה, חוגים עבור בעיקר עתה עד נשמר רבנשיזם,
 במילחמת״העולם הנאצים תבוסת את לנקום בשאיפה הנחשדים

השניה.
 על הישן הניצחון את החוגגים היפאנים, גם הוגדרו עתה

 מרכזית חשיבות מייחסים אינם משקיפים כרבנשיסטים. הצאר,
 הוכחה, ואף אופיינית, דוגמה בה רואים אך עצמה, לתקרית
 במדיניות־ ,להמשיך נוהגת שברית־המועצות הרווחת, לטענה

הצארית. רוסיה של ההיסטורית דרכה את שלה, החוץ

 התעלה רזמניה:
כרה לא שהיטלר

 רומניה נשיא צ׳אושסקו. ניקולא על מאוד כועסים במוסקווה
 לבני בכירות מישרות מחלק שהוא בכך הידוע דיקטטור —

 במדיניות־החוץ. שלו העצמאי הקו את שוב הפגין — מישפחתו
בלוס־אנג׳לס. האולימפיאדה את להחרים מסרבת רומניה

 במוסקווה. לשיחות צ׳אושסקו את זימנו הזועמים הסובייטים
 לשכנעו לנסות בדעתם שיש במפורש, הודיעו הם כדרכם, שלא

 הגוש של הכולל לחרם ולהצטרף בנושא, דעתו את לשגות
 חושש היה צ׳אושסקו של מסוגו ששליט הימים, עברו המיזרחי.
 שערה תיפול שלא משוכנע, הוא כזאת. בנסיעה האישי לביטחונו
רבות. שנים כבר עובדת שלו השיטה ראשו. משערות

 ריכוזית, דיקטטורה ברומניה הנהיג צ׳אושסקו חמאה. אין
 והבלתי־ הנוקשה שהיא באופייה, מובהקת סטאליניסטית

 זכה זאת עם יחד הסובייטי. הגוש בכל ביותר ליבראלית
 העצמאות הפגנות בשל בישראל, וגם במערב, רבה לפופולאריות

 בקיימו ,1967 מאז עושה שהוא כפי מוסקווה, של מהתכתיב שלו
ישראל. עם מלאים דיפלומטיים יחסים

 הסובייטית-סינית, היריבות את היטב ניצל גם צ׳אושסקו
 של האלבנית במלכודת נפל לא הניצים, בין בהצלחה תימרן
 את להחזיק הצליח אבל מיזרח־אירופה, מדינות משאר בידוד

 שחיתות סממני נעדר אינו מישטרו מגרונו. רחוק הסובייטים
 מיגרעות, ושאר פולחן־אישיות נפוטיזם, טיפוסית, בלקנית

סטאליניסטי. סיגנון המאפיינות
 בצל עומדים והחינוך התיעוש בשדה המרשימים ההישגים גם
 כמו מסורתי, באורח פוריה במדינה החקלאי, בייצור השפל

 בחמאה, המחסור בעיקבות הנוצרת ההתמרמרות על רומניה.
 בעזרת גם אלא הידועים, באמצעי־הדיכוי רק לא הנשיא מחפה

מרשימים. מיבצעי־ראווה
 פומבי ציפצוף הפגנת תוך צ׳אושסקו, השבוע. נחנך מהם אחד

 התעלה פתיחת את פאר ברוב חנך הזועמים, הסובייטים כלפי
התעלה, השחור. הים ובין הדנובה בין הרומנים שכרו היוקרתית.

וידיד* צ׳אושסקו נשיא
ארכיאולוגיים שרידי□ גם

 בין הדרך את משמעותי באורח תקצר הקילומטר, 60 בת
 בסחר הכרוכה התחבורתית, העלות את תקטין ובכך נתיבי־המים,

מדינות־חוץ. ובין רומניה בין
 עלתה התעלה שכריית מסרה, הרומנית סוכנות״הידיעות

 מיזרח־אירופית. מדינה עבור עצום סכום דולר, מיליארד כשני
 30 פינו הרומנים כמוה. מאין מסובכת היא ההנדסית המשימה

 מבנים, אלפי הזיזו וסלעים, אדמה של מעוקבים מטרים מיליון
מיסגד. ואפילו ארכיאולוגיים, שרידים בכללם
 הגשים, שצ׳אושסקו מציינים, המערב עיתוני חזון. יש

 יזמים ניסו 19ה־ המאה בתחילת ישן. אירופי חזון למעשה,
 מהסולטן הזה, בתוואי תעלה לכריית זיכיון להשיג מאוסטריה

 דריסת מבקשים שהנוצרים בטענה סירבו, העותומנים התורכי.
 הצליח דבר, של בסופו תורכיה. את משם לנשל כרי באיזור, רגל
 זכה הנכונים, האנשים את לשחד וילסון, תומאס בשם אנגלי, יזם

הדרושים. המשאבים את לאסוף הצליח לא אבל בזיכיון,
 היטלר ואדולף הנאצים, על־ידי התוכנית אומצה 30ה־ בשנות

 לביצוע לגשת הספיקו לא הם מנאומיו. באחד אותה הזכיר
הרעיון.

 הברית: ארצות
 קנדי? ישראלי?
סובייטי!

 ברוב רבים, ישראלים האמינו עוד 70ה־ שנות בתחילת
 — ברית־המועצות יהודי מקרב המכריע שהרוב תמימותם,

 בחלומות ימיו את מבלה — בני־אדם מיליון בשני מדובר
לציון. ובערגה
 היה ,1970ב־ מברית־המועצות, היוצאים של הראשון הגל
 קרייסקי, ברונו של וינה דרך שעברו היהודים, רוב ציוני. באמת
 כל שכמעט התברר, שנתיים שכעבור אלא לישראל. הגיעו

 מברית־ לצאת רצו פשוט היוצאים שאר עלו. כבר הציונים
 למען היהודיים האירגונים שאירגנו בלחץ והשתמשו המועצות,

לארצות־הברית. בדרך־כלל שונות, לארצות להגר כדי העלייה,
 בואם עם מייד היהודים, רוב נשרו 70ה־ שנות אמצע לקראת

 לעלות שתחת יהודים, לתאר נועד ״נושרים" המונח לווינה.
מעבר להגר או המערבית, באירופה להישאר העדיפו לישראל

 בבוקרסס, הממלכתי רו ניקל נעת נגיו, מנחם עם *
.1977 בסתיו'

[׳שלא׳ הצאר
 יהודי על־ידי המועדפת המטרה לארצות־הברית, לאוקיינוס

ומעולם. מאז מיזרח־אירופה
פדראלי בבית־דץ השבוע, שהורשע גיפמן, יורי הוא מהם אחד

ם י ן ש ו נ ח

 סופר־מתוחכמים חלקי־מחשב להבריח שניסה מכיוון בניו־יורק,
לברית־המועצות!

 העולם ברחבי הסיפור את השבוע שהפיצה רוייטרס, סוכנות
 חמור, באורח ארצות־הברית חוקי על שעבר שגיפמן, דיווחה

 אמריקאי. אזרח איננו הוא זאת, עם שנים. כעשר לפני לשם הגיע
 את מאבדים המהגרים — הסובייטי דרכונו את שזנח אחרי

 ישראלי דרכונים, בשני להצטייד גיפמן דאג — אזרחותם
 חודשים רק בישראל בילה שהוא מציינים, הדיווחים וקאנאדי.

אחדים.

 ג1הרצ גיקראגואה:
רגן בעיקמת

 הניציות בהשקפותיו רק לא ידוע הרצוג חיים תשיא
 מדינות כלפי קשה בשינאה גם אלא למתנחלים, ובאהדתו

 פאשיס־ בדיקטטורות מדובר כן אם אלא השלישי, העולם
 בין הבדל שאין לעיתונאי הסביר שעבר בשבוע טיות.

 ״הדיקטטורה ובין סומוסה, אנסטסיו של הימנית הדיקטטורה
 היה המודח שהעריץ העובדה מלבד הסאנדיניסמית",

פרדישראלי.
 את ולהסביר ככללי, הזה הטיעון עם להתמודד מעם אץ

הסאנדעיסטי, המישטר של האדירים החברתיים ההישגים

הרצדג נשיא
השלישי לעולם שינאה גם

 אתה דיקטטורה, תא בניקראגואה שהמישטד הטענה אולם
 רונאלד של מביו אחרי חוזר פשוט הרצוג בוטה. שקר אלא
 נגד האמריקאית הצבאית התוקפנות את להכשיר שנועדו רגן,

ישראלי. בנשק גם המתבצעת ניקראגואה,
 באורח פועלות שנה דמוקראטיה, היא ניקראגואה ובבן,

 היומי העיתון ומהימין. מהמרמ אופוזיציה סיפלגות תפשי
 תומך בחריפות המישטד את תוקף פרנסה, לה ביותר, תפוץ

הפרעה. בלא הבירה במנגואה ומופיע כשמרנית
 חופשיות. בחירות בניקראגואה ייערכו הקרוב בנובמבר
 להתרים האופוזיציה את משחדים ואף לוחצים האמריקאים

 שהסאנדיניסטים הרושת את ליצור כדי הבחירות, את
 הממשלה, הסכימה בינתיים אך הדמוקראטיה. את מדכאים

 הבחירות מערכת את להאריך השמרנית דרישת לפי
 והצנזורה, החירום חוקי כל תרשים. לשלושה מחודשיים

 בתקופת יבוטלו המילחמד* נשל הסאנדיניסמים על שנכפו
 ופרלמנט סגדנשיא נשיא, תבחר ניקראגואה הבחירות.

 שנע שלפחות מצפים חברים. 90 בן לאומית) (אסיפה
בבחירות. תתמודדנה מיפלגות




