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 מיוצרת ״דובק׳י, של החדישה האיכות סיגרית -
״מכסובב״ בקופסת ונתונה הטבק שסני מהמעולים
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)5 מעמוד (המשך
 (בהם רבים ספרים כתב ואף אנטי־גרמנית

 של חייהם את ״למחוק השאר, בין הציע,
 היום, של בגרמניה הנאציים״). הפושעים

בלתי־רצוי. עבר זהו
מנ עתה להם יחפשו הסציאל־דמוקראטים

 אנטי־נאצי, פחות שיהיה אדם חדש. היג
 — המנצח לארהארד יותר עוד דומה שיהיה

 כרוני שיכור יהיה שלא אדם אפשר, ואם
בראנה וילי כמו

אסיה
ד איו□ □ ג* ע העוד

 טין,—הודו בגבול העולם, מגג רחוק לא
 מקשיב. כולו העולם קולות־רעמים. נשמעים
סין? רוצה מה הגדולה: השאלה

ש רוסיה על פעם אמר צ׳רצ׳יל וינסטון
 בסוד.״ העטופה תעמולה בתוך ״חידה היא

לסין. שבעתיים טובה זו הגדרה
 השמיעו פאקיסתאן,—הודו מלחמת בגבור

 והאשמות, דרישות של שורד, לפתע הסינים
 הודו. על צבאית להתקפה באמתלות שנראו
 מסקנות משתי אחת מכך להסיק היה אפשר
סין: כוונות לגבי
 להכריח כדי הודו על מאיימת סין •
 הפאקי־ החזית מן וציוד צבא להעביר אותה

 ל־ סין עוזרת בכך הסיני. לגבול סתאנית
הקומוניס למחנה אותה מקרבת פאקיסתאן,

האמריקאית. החזית מן אותה ומוציאה טי
 הודו בין המאבק את לנצל רוצה סין •

 מהודו, נתח עוד לכבוש כדי ופאקיסתאן
האיסטראטגי. מצבה שיפור לשם

המס משתי אחת כל כאש. זאת אמור
מופ הסיני האיום נכונה. להיות יכולה קנות

ה הצר בצוואר ביותר: הרגיש במקום על
 המזרחית. פאקיסתאן לבין סין בין מפריד
המחו אחד עם הודו את מחבר זה צוואר

 — שלה ביותר והחשובים העשירים זות
 לחשוף יכול אינו הודי מדינאי שום אסאם.
הסיני. האיום מול זו, חזית

 — תהיה כאשר סין כוונת תהיה — לכן
 על הלחץ אחת. מטרה השיגה כבר היא

ה הצבא של העתודות הוקל. פאקיסתאן
יכו אינן הקומוניסטי, לגבול דרושות הודי
המוסלמי. באוייב להלום לות

 הספריות רהיט־ באש השבוע עלו כאשר
 היתה כבר פאקיסתאן, ברחבי האמריקאיות

 מיהרה הודו ואילו לסין. הכרת־טובה בכך
הסינים. לדרישות להיענות

הכנסיה
ד ג ה נ ת בפיי תי ד

ה ישו של ממלא־מקומו הוא האפיפיור
 כן ועל האלוהים, בשם שולט הוא נוצרי.

 התיאו־ אנושי• פיקוח לשום כפוף אינו
 לדור יכולות אינן והדמוקראטיה קראסיה
אחת. בכפיפה
 הכנסיה צעדה האחרונים בשבועיים אולם

 השאלה הדמוקראטיה. לקראת צעדים שני
 מעשיים? הם כמה עד רק: היא

הכף את האפיפיור. מן אפיפיוריים.
ש עצמו, השישי פאולוס האפיפיור הכריע

ה המתקדמים לכוחות זהירה תמיכה נתן
 ומספרד, מאיטליה החשמנים נגד מתונים,

האפיפיור״. מן ״אפיפיוריים שהם
 של סינאט שיקום פאולוס קבע כל קודם

 פר־ מוסד מלהיות רחוק יהיה הוא בישופים.
 יוכל האפיפיור רק כי דמוקראטי. למנטארי

 דבר, להחליט יוכל לא והסינאט אותו, לכנס
לאפיפיור. לייעץ רק אלא

 עצם כי קדימה. ניכר צעד זהו זאת בכל
 רומא. על לחץ יהווה כזה מוסד של קיומו
 וגם פעם, מדי אותו לכנס מאוד קשה יהיה
בדעתו. לגמרי להתחשב שלא קשה יהיה

ה על־ידי ימונו הבישופים כן: על יתר
 נגדי מישקל יהוו ובכך — הארציות כנסיות

 כה עד ששלטו האיטלקים, לקומץ חשוב
הואתיקאן. במנגנון מוחלט שלטון
 השני, המיסמך גם נשארה. ישראל דר!

 תובע הוא מאוד. חשוב השבוע, שנתקבל
הדתות. לכל הפולחן חופש מתן את

בטע השאר, בין זאת, דרשו המתקדמים
 (בין רבות בארצות נרדפים שהקאתולים נה

 למיסיון). חופש אין בה בישראל, השאר,
 הקאתולים כי השמרנים טענו זאת לעומת
ב האחרות הדתות בני את רודפים עצמם

זאת. לשנות כדאי ושלא שלטונם, ארצות
 המתקדמים. לטובת האפיפיור, הכריע שוב
ב רשמית הקאתולית הכנסיה תדגול מעתה

 תשאר וישראל — המדינה מן הדת הפרדת
 כופר בחן בעולם המעטות המדינות אחת

זה. יסודי דמוקראטי בעיקרון השלטון
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