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רוסיה
 הכפייס מחיאות׳

ביוקר עלו
לעור עלתה במקומה, שלא מחיאת־כפיים

ב עוזריו ולצוות סובייטי עיתון של כו
ש הוא בפרשה המגוחך עבודתם. מקום

 מחאו־־כפיים: לא אפילו אלה טובים אזרחים
אחרים. של תשואות על דיודחו רק הם

ב מדווחים כאשר הידד. — ולמתים
 אח״־ של נאומיהם על הסובייטית עיתונות

 הנואם, דברי את רק לא לציין חובה מים,
 הקהל. מצד מחיאות־הכפיים את גם אלא

 פוד־ ניקולאי הנשיא של נאומו על בדווחו
 המפלגה ועידת של הראשון ביום גורני,

 ב־ ,העיתון שיבץ האחרונה, הקומוניסטית
מחי המילה את פעם 117 הנאום, של תמליל

 הוכיחה, המוות שלאחר בדיקה כפיים. אות
 שגה והעיתון ,107 היה הנכון המספר כי

מקרים. בעשרה
רק יצא העיתון עורכי על שהקצף אלא

 שעצרו העצורים 7,000 ממוך שניים
 ההמונים הפגנת נעת הביטחון, כוחות

 על-ידי מוגלים שעבר, בשבוע בוושינגטון
 המפגינים רבבות כוונת מול שוטרים. שני

 חסימת על־ידי הבירה עיר את לשתק
ו העיר משטרת נקטו התנועה, עורקי

 חי״ר ביחידות שנעזרו המדינה, משטרת
ה המוניים. מעצרים בשיטת ומארינס,

 לא והמפגינים עצמה, הוכיחה שיטה
 זאת, עם יחד העיר. את לשתק הצליחו

 רק זוהי בי הצדדים, לכל ברור היה
מונים מצד מסוגה, ראשונה פעולה  האי

בויאט-נאם. המלחמה נגד הלוחמים

הז כאשר העשרה: מתוך אחד מקרה בגלל
מו את שלו בדברי־הפתיחה פודגורני כיר
 ביניהם בחו״ל, קומוניסטים מנהיגים של תם

 גווארה, (צ׳ה) ארנסטו הקובני הגרילה מנהיג
 במקום הו־צ׳י־מין. ויאט־נאם־הצפונית ונשיא

 ,מחיאות המילה את העיתון הכניס זה,
כפיים.׳

 זו היתד. לא מערביים, מומחים לדעת
 מעשה־ אלא מערכת, הזנחת או דפוס טעות
ה קוראי את הדפוס. מפועלי אחד של זדון

 מאוד. הטעות הצחיקה מקום, מכל עיתון,
 עבודה כרגע המחפשים ועוזריו, העורך את
פחות. —
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