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האמריקאית.
 ומקררים טלביזיה מכשירי שיצרה התעשיה

 הופעלה מלחמתיים. פסים על הועמדה חשמליים
 תוך לחסל העלולה נשק, ייצור של עצומה תכנית

 טאנ־ כמטוסי־קרב, הסובייטים יתרון את קצר זמן
ותותחים. קיט

 להשקיט זאת, לעומת הסובייטים, יצליחו אם
 את ולמנוע בארצות-הברית להט־המלחמה את

 עוצמת את שעה כאותה ולהגביר התעשיה, גיוס
להשת הכוחות יחם עלול הסובייטית, התעשיה

לטובתם. נות
 כמלחמת- לפתוח לסובייטים כדאי לא המסקנה:

ממוש מלחמה של כמקרה כי ברור עוד כל עולם,
 את האמריקאית התעשיתית העוצמה תכריע כת

הכף.

 - רכות שנים שתימשך מזוינת כמלחמה
תפ השלישית מלחמת-העולם אם הבטוח דבר
 הסובייטי הכוח אין - הקרובות כשנים רוץ

האמריקאי. הכוח על עולה
 על מלחמת-התעמולה הקרה, כמלחמה אולם

כו עולה ואסיה, אירופה כארצות ההמונים לב
 כוח על כהרבה הקומוניסטיות המפלגות של חן

הפרו-אמריקאיות. המפלגות

 תכנית כספי של עצומות השקעות למרות
באי הקומוניסטיות המפלגות נחלשו לא מרשל
 בעד רביעי אדם כל הצביע שם ובצרפת, טליה

 הקומוניסטי הכוח גובר כאסיה ואילו סטלין,
כהתמדה.

 שם כחזית ללחום לסובייטים בדאי המסקנה:
 לבך התעמולה. חזית - מכריע יתרון להם יש

שלום. דרוש
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ה היא בעולם הסובייטית לעוצמה הכפים
 הקומוניסטיות כארצות הבלתי-מסוייגת הכרה

סטלין. של בשלטונו
 כיותר: חמורה סבנה מאיימת זה שלטון על
 שהכריז הקומוניסט טיטו, של ה״בפירה״ סכנת

בקומוניזם. בגד סטלין בי
 הקומוניסטים בלב עמוק הד מצאו דבריו

לחסל צורך שהיה עד העממיות, כדימוקרטיות

 עלולים הם במשפטי-ראווה. ממנהיגיהם רכים
 מלכד היחידה, הארץ סין, על יותר עוד להשפיע

 הקומוניסטית המפלגה השתלטה כה יוגוסלביה,
 הצבא עזרת כלי עצמיים, בבחות המקומית

האדום.
יוגו את לכבוש לסובייטים בדאי המסקנה:

 למלחמת-עולם לגרום הדבר עלול אפילו סלביה,
שלישית.

 יבול אינו איש חידה. נשארה הגדולה החידה
 את שיכריעו השיקולים הם מה בודאות לקבוע

 אינו איש בקרמלין. 72ה- כן האיש של כלבו הכף
 להאמין לא או להאמין אם בודאות לקבוע יכול

 כיצד המראות הסובייטיות, התעמולה לתמונות
 ומפלרטטים היונים את האדום הצבא חיילי מזינים

הצבורי. הגן ספסל על מוסקבה כנות עם
ודאות, של מסוימת במידה נראה, זאת ככל

 שיקולי-המלח- על שעה לפי גברו ששיקולי-השלום
 כמלח- לפתוח כרית-המועצות ככוונת אין בי מה,

 להרויח הרכה לה יש עוד הקרוב. כעתיד מת-עולם
 לכבוש היא יכולה עוד הבלתי-מזוין, המאבק מן

 ככוח באירופה) גם (ואולי כאסיה חשוכים בסיסים
חם. בנשק שימוש כלי הקומוניסטי, הרעיון


