
בעולם

בפראג* סיסמות מציירים סטודנטים
מהמדינה הש.ב. הפרדת

ציכוסלובקיה
אחרת

 ליבראליזציה. או מהפכה, סתם לא .זוהי
 אמר, חדש!״ סוציאליזם של 1 שנה זוהי

 עמיתיו עם שיצא נילהב, סטודנט השבוע,
אוטובוסים. על סיסמות לכתוב

 ב־ ברחוב להחזיק לנער היה די בעבר,
הכתי הפכה כיום להיאסר. כדי פיסת־גיר

 העממית, בסין כמו בפראג, הציבורית בה
 החרות של לסמל — שונות מסיבות אך

לצ׳כוסלובקיה. החוזרת
כש באמת קורה מה דרסים. שלוש

 ל־ מבלי בחופש, בוחרת קומוניסטית ארץ
הסוציאליסטית? מהותה על ותר

תשובות: מאוד מעט יש כך על
ה כשניסו הפולנית: התשובה •

 לצאת ,1956ב־ וארשה, של אינטלקטואלים
ל גרמו — הסטאליניסטית מכותונת־הכפייה

 ואסירם־ אוייב־הסטאליניסטים, של עלייתו
 זמן תוך גומולקה. ולאדיסלאב — לשעבר

 והוא לבעל־שררה, עצמו גומולקה הפך קצר,
ו אנטי־דמוקראטיים לטיהורים סמל כיום
ניכשלה. ד,ליבראליזציה שמיים.אנטי
כשהח היוגוסלבית: התשובה •
 בלגראד, שליט טיטו, יוזיף המארשאל ליט

מטע — למערב ארצו את לקרב צורך שיש
מוס עם אי־הזדהות ומטעמי כלכליים מים

 התיר מהפכה, על הצהיר לא הוא — קבה
 החלה העיתונות אט־אט. הרסן, את פשוט

 אופוזיציוניים מנהיגים ביקורת, מפרסמת
 לתיירים נפתחו הגבולות הכלא, מן שוחררו

 כי ואם בחו״ל. המבקרים ליוגוסלבים וגם
 עדיין טיטו של האישיים האדיבים מן חלק
 השגחת תחת נמצא או בביח־הסוהר נמק

היוגו המישטר אין — החשאית המישטרה
באר מישטרים, מהרבה יותר חמור סלבי
 כדמוקרא־ עצמן הרואות הים־התיכון, צות

 הזוחלת״ ״הליבראליזציה דבר: לכל טיות
ניצחה.

ה- מהמדינה. ״כנסייה״ הפרדת
 לבצע החליטו הם אחרת. בדרך הלכו צ׳כים

ב רק לא להודות למעשה, הלכה מהפכה,
 להפריד בצורך גם אלא — העבר שגיאות

הקומו הארצות של המודרנית הכנסייה בין
ה לבין — החשאית הבולשת — ניסטיות
מדינה.

 מעשיים צעדים שננקטו דבר: של פירושו
 את החשאי המנגנון מידי להוציא וחוקתיים,

 בעיניו הנראה עניין בכל להתערב היכולת
 יצליחו אם בפוליטיקה. מלהתערב אף או

 שלהם ה־ש.ב. את יהפכו הם פראג, שליטי
בלבד. טכני למנגנון —

 דובצ׳ק, אלכסנדר לעם העניקו לכך נוסף
 סבו־ לודביק הנשיא החדש, המפלגה מזכיר
וה דרניק אולדריך ראש־הממשלה בודה,
 החד־ הממשלה של האינטלקטואליים שרים
מפ באין לחו״ל, לנסוע הזכות את — דשה

ה בתוך החופשי, הביטוי זכות את ריע;
 פעיל באופן להתערב היכולת את ואף ארץ;

הקומו המפלגה למיסגרת מחוץ בפוליטיקה,
הכל־יכולה. ניסטית

סטו כאשר מאופוזיציה. פחדו לא גם הם
 גא־ ,׳גאלושקה! במקהלה לשיר החלו דנטים

 של החדש הבוס אותם הרגיע לושקה!״•
 טוב־ בחיוך דובצ׳ק, הקומוניסטית, המפלגה

 אני כראש־ממשלה. תקבלו לא ״אותו לב:
 שר־ בתור מדי, יותר שלכם האיש את צריך

לפניו!״ עבודה הרבה לו יש חינוך.
 והשיכרון ההמולה בכל מקשר. איזור

 אחת, הצהרה הורגשה ולא כימעט הללו,
 פראג: ממשלת דוברי מפי השבוע שיצאה

 עצמאית,״ אירופית למדיניות נחתור ״אנו
 הגיאו־ מיקומה סמך ״על הדובר, הצהיר
צ׳כוסלובקיה.״ של המרכזי גראפי
שננקטו: בצעדים החשוב אולי, זה, היה

 על לשמור רק לא פראג תצליח אם כי
 הקומוניסטית אירופה בין ניטראליות־מה,
 איזור־מק־ לשמש אף אלא למערב־היבשת,

 יהיה — ותרבותית כלכלית מבחינה שר,
 — הכלכלי לשיגשוגה ערובה החדש תפקידה

 יוכל לא הקומוניסטי־הישן שהמישטר ולכך
פראג. על לעולם, ולהשתלט, לשוב

בריטניה
האיש
שישן
 ביותר, המפורסמים מסיפרי״הדימיון באחד

 הבריטי הסופר מספר החילם, מתעורר עת
 — בשנים מאות ישן אדם כיצד וולס ה.

 רכשו אפוטרופסיו אשר כמיליונר, ומתעורר
העולם. כל את בשנתו, עבורו,
 אין במציאות כמובן. חלום־תעתועים, זהו

 שש רק — שנה אלף לישון יכול אדם
 ושליט־ כמיליונר מתעורר הוא ואין וחצי.
מרוד. כאביון אלא — עולם

 מה זה לעלות:״ מתחיל ״אגי
 בן־ימינו. לצעיר פנים, כל על שקרה,
שב ,ונרתיק בבית־החולים התעורר החודש

 השינה בעל האיש קובנטרי, הבריטית עיר
 האנושות: בתולדות שנרשמה ביותר הארוכה

סבל מאז שנים, וחצי שש משך ווה טרי

בסיזאר!״ רוצים ״אנו הסיסמה:

תסרי עיתונאי, נאלושקה, מירוסלאב *
ב פראג שגריר שהיה ומי לשעבר, טאי

 שהוא שדרשו חביב־האינטלקטואלים לונדון.
החדשה. הממשלה את ינהל

 ללא שכב הברתו, את ואיבד מתאונת־דרכים
 הוורידים, דרך הזנה קיבל במיטתו, נוע
 מיירי הוריו, של היומיומיים לביקוריהם זכה

ואברהם.
 לידו אמו ישבה עת אחד, שיום עד

 את לפתע, הרדום, הרים כרגיל, ובכתה,
 שמרמז כמי מעלה, כלפי הימנית ידו בוהן
 יבול לא הוא לדבר לעלות.״ מתחיל ״אני
זה. בשלב עדיין היה

 כשהוריי חיש. השתפר זה גם אבל
 לזהות טרי החל כבר הרופאים את הזעיקו

 משתפר הוא עתה לדבר. וגם הוריו, את
 עד שמונה — אדם ככל ישן ליום, מיום
ליממה. שעות עשר

 נגד נסע עליו האופנוע את ניפץ עת
 כשהוא עכשיו, .18 בן טרי היה משאית,

.25 בן הוא לחיים קם

גרמניה
 הקרב

החופש על
 הם כי היא, המהפכנים רוב עם הצרה
 או הקומונארדים, השילסון. לכיבוש נלחמים

 הליגה חברי הרשמי, בשמם להשתמש כדי
נלח גרמנ״ס, סוציאליסטים סטודנטים של
 את — בכך הרוצה גרמני לכל לכבוש מים

החופש.
 השנייה מלחמת־העולם לאחר גם כי

 קצה־ עד דמוקראטית חוקת־יסוד ולמרות
 את יותר לכבד הגרמנים ממשיכים היכולת,

 את יותר הפרם, חרות את מאשר החוק
וטובת־האדם. הפשוט ההגיון מאשר הסדר

 כיבוש עם פירקו׳ שבנות־הברית ולמרות
 של הענקיים מיפעלי־התעשייה את גרמניה,

 שהנס בלבד זו לא — ואחרים תיסן קרוס,
 — אלה מיפעלי־ענק ד,חייה הגרמני הכלכלי

פחות. לא חטובים אחרים, הוליד אף אלא
א אין איש־־עסקים. פאשיסט, לא

 אחד פשוטים. מיפעלי־תעשייה בהכרח, לה,
 הוא ביותר, רבי־ההשפעה ביותר, החשובים

 של העיתונאית האימפריה מיפעל־של־נייר:
ל החולש שפרינגר, אכסל המולטי־מילירדר

הגר דעת־הקהל של רוב־רובה על מעשה,
מנית.

 איש־עסקים הוא פאשיסם. אינו שפרינגר
העי מספר את למכור שהדרך יודע מצויין,
 שהרוב מה לכתוב — היא המירבי תונים
כתוב כשזה בייחוד לקרוא. רוצה הנבער
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 שזוג כדי שדרוש
 הזיגזג תחתוני

שבעול□ החמודים
יהיושלר.
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כחול או שחור או אדום, או ירוק, עם בשילוב
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