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העם
המרועיעים העוק׳ם
אכיר. לא זאת — צודק? ״מי
פחד: בלי אומר זאת את אן
 והנזיר הרב כי

יחד!״ גם שניהם מסריחים
 היינריך שם אותה זו׳ נוקבת מסקנה

 ויכוח בתום ספרד, מלכת של בפיה היינה
הנוצ והדת היהודית הדת נציגי בין פומבי

ה האורח של ללבו קרובה היתד, רית׳
 בתשכ״א האחרון בשבוע שהשקיף ישראלי,

בעולם. הגדולים הגושים שני מעשי על
 היה לא השניה מלחמת־העולם תום מאז
 כה בצינהת הגושים שני הוכיחו בו שבע

 את — ביניהם המהותי הדמיון את גסה
 האנושות, בדעת הזילזול את ן, תאוות־השלם;

ל המשותפים בכוח, העיוורת האמונה את
כאחד. שניהם

 את השבוע עשתה המועצות כרית
 כריתת מאז שלה, ביותר המדהים הצעד

ב שנה 22 לפני ריבנטרום־מולוטוב זה ח
 שהיא הקדמות, כל בלי הודיעה, היא דיוק.

הגרעיניים. ניסוייה את מחדשת
 הקומוניסטית התנועה טענה שנים מזה

 את מרעיל גרעיני ניסוי כל כי הבינלאומית
 ללידת ומביא מתת זורע העולם, אוויר
 במערב המדענים מטובי כמה פגומים. ילדים

 הניטראליות, המדינות זו. לטענה הצטרפו
 המערבי לגוש השייכות מדינות במה וגם

 נאלץ מכך כהוצאה בה. תמכו יפאן) (כמו
ניסוייו. הפסקת על דיע לה המערב גם

 כל בפני ברית־המועצות ירקה השבוע
 לחץ מלבד לכך, סיבה כל היתד. לא אלה.
 לשכלל שביקשו הסובייטי, הבטחוניזם אנשי

 תוך ולהפיל מולדתם, של הצבאי המערך את
הקטנים. העמים על פחד בך כדי

 אותה עסוקה, היתר, ארצות־הברית
ב משלה. מעשי־נבלה כמה בביצוע שעה,
 של ביותר השחורים ליסודות ידו את נתנו

ה מנגנון־החושך העניש הלטינית, אמריקה
 את לקבל שהעז לאטיני מדינאי כל אמריקאי

ה המהפכן קאסטרו, של הנודד שליחו פני
גוזארה. (״צ׳״) ארנסטו שמאלני

 התייצב האמריקאים הסוכנים של מינם ל
 בעלי — אדמות עלי ביותר הרקוב המעמד

 אמריקה של והגנרלים אילי־ההון האחוזות,
 ארצותיהם המוני בקרב המקיימים הדרומית,
ב הנצחי. הרעב לגבול הקרובה רמת־חיים

 הצפון־אמריקאי מנגנון־החושך סילק עזרתם
 ניסה האדירה, בראזיל נשיא את השבוע
 סגן־הנשיא, של לתפקיד כניסתו את למנוע
 מל־ של פחה פי לעברי בראזיל את הביא

הארגנ שר־החוץ את וגירש המת־אזרחים,
 גילוי אלה: כל של המשותף הפשע טיני.
 מפקיע קאסטרו, של למשטרו כלשהי אהדה

הזר. וההון האחוזות
עי. גד&זץ בי  שני של אלה פעולות ר

 עיני את בהכרח היפנו המרושעים הענקים
 השבוע נעשה שם בלגראד, אל העמים

קט עמים של חם כ את ללכד גורלי נסיון
 את לרסן שיוכל שלישי, לכוח רבים נים

 לצפות, היה שאפשר כפי המזויינים. הגושים
 אר זו. בדרך רבים מכשולים זרועים היו
 כל תקוות העולמי׳ שהניטראליזם ספק אין

 ימצא לחופש, השואפים הקטנים העמים
המדיני. ביטויו את דבר של בסופו
 לבם אשר ישראל, שאזרחי טראגי זה היה

 את מצאו זה, רב־חשיבוה לנסיון נתון היד,
ב ישראל ממשלת מדיניות בצבת. עצמם

 היה בו מצב יצרה האחרונות השנים תריסר
 אנטי־ישראלי׳. להיות מוכרח השלישי הגוש

 זה כאילו ישראל ממשלת נהגה השבוע גם
 לעשות תחת הוא, שמאלוהים טבעי, מצב

מועד. בעוד לשדהו ונואש נועז מאמץ
 מחולק העולם יהיה בו מצב, מתקרב כך

 ישראל ואילו — גדולים גושים לשלושה
 תהווה התשבים, מיליון שני בת הקטנה,

ישכון. לבדד עם רביעי, גושון מעין לבדה

מפלגות
הבגידה מחיר

 אזרחי עצמם את שאלו להם?״ קרה ״מה
ב והולך, גובר בתמהון השבוע, ישראל,
עתוניהם. את קוראם

ה מפלגות ארבע לעסקני היתד, כוונתם
ב רבות שהבטיחו אף הקודמת. קואליציה

 בהח־ ביםויו את השבוע שמצא מצב •
 הכתבים תשעת תעודות של הזמנית רמתן

 ה׳ לכן גרמו לבלגראד. שנהרו הישראליים
 פרו־מערביים ברובם שהם עצמם, עתונאים

הטרי כאשר קיצוניים, ואנטי־ניטראליסטיים
 הוחזרו התעודות הערביים. המדינאים את דו
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