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 ל גם ביותר, הגדולה הארץ אינה יטליה

 אר אל והסובייטי המערבי העולם עיני
 העולם של מיוחד כתב מישראל).

: כותב שטרנברג, ג.
 מתחלקים האיטלקים סובייטי. ביקיני

1חר נורא, להט טעונה היא מופשטת. פוליטית, אינה
ז! אחרי מוסוליני של ■משטרו כשהתמוטט

 הועילו. לא ושמן־הקיק מרתפי־העינויים כי לדעת,
 זיגדולז חברים, מליון 3 בעלת קומוניסטית מפלגה
 וב במחתרת שחושל המפלגה, של המוראל הברזל.

ח מנהיגי בין היום גם יקיים היא ביותר. גבוה היה
 האטומיו הפצצה על סומכים ״האמריקאים

 1ד,עצונ העוברים הסתדרות ל., אי. ג. הס. של
 הקו* המפלגה — משלנו אטומית פצצה יש ״לנו

 ד במקום נמצאת היא מסבי־ראדאר. דרך במטוסים
במה ביותר הגדולה הפצצה את מהוים האיטלקים,

 קיימ ללא־ספור. בשיחות חזרה זו נימה
המסוכן לנשק שדה־הניסויים סטאלין, של הביקיני

הדבר, כן אם ספרן. של קאריירה
ד,שפ ירדה האחרוגות השנים בחמש כי הקומוניזם.

ר י ש: ע ד קו  תושבים. 1000( האפיפיור של עצמאית מדינה ברומא הוקמה לפיו מוסוליני, עם חוזה הקאתולית הננסיה חתמה 1929 בשנת ה
 למעלה. ודולארים. אמונה של גדושה מנה אתם המביאים הנפשות, מליוני מאות בת הקטולית העדה בני עולי־הרגל, נוהרים לכאן דונאט). 450

האפיפיור. צבא שוויצית, בתלבושת המשמר חייל משמאל: קדוש. מעין ליד יפאניות עולות מימין: למטה פטרום. בסנט ספרדיות עולות

 בז ממושקף, צנום פוליטיקאי בכל אשם
 בפרלט ציר שהיה ,70 דה־גאספרי, אלצ׳ידה .1945

 בתפקיד רב־הנאומים. הדיקטטור של לקצו וחיכה
אפרורי. ■בינוני, אדם נראה הוא העולם. לב תשומת

 ההמונים אהדת את רכש לא דה־גאספרי
 י בדירה התגורר הוא לזאת. גם כמומחה נתגלה
הקו של לשורשי־היניקה חדר הוא לפנותו. הרוצה

 איטליה בדרום ואידיאלים. חזירים
 ע בארץ־ישראל, הערביים הפלאחים מן גם העניים
 מו בצורה המצב את •לתקן החל דה־גאספרי בעיר.
 בו ספונטניות פלישות כמה ארגנו שהאיכרים אחר:
החל הרחוקים, האידיאלים את זנחו שהאיכרים לכך

 עזב הסתדרות קמה התעשיה, מרכז בצפון,
 וואלד אלדו בהנהגת טיטואיסטיים פורשים כשפתחו
המערכה. קוי כל לאורך בנסיגה נמצאת המפלגה

 א מכל מעט אך מורגש עצמה ברומא
 וחי פאר לבושי שוטרים — ממדים הומה הרחוב
 כשבוי — דארץ־ישראל שתגיעי מוסוליני, חיילי

 בשנ| ברכות־שחיה. ליתומים, עזרה — מלחמתיים
מוסוליני. בימי

י״ בפרלמנט צועקים מה לי איכפת ״מה
״מג מרשל. תכנית סוכנות שלט ונשא בפינה, שעמד

עמנואלח ממוריו פסל הפורום

א ב צ ש: ה ד ח  האמתי■ תפקידו ללחום, הרצון את לא אך חדשים, ומדים אמרילא' ציוד קיבל הוא ה
המערבית. באירופה הגדולה היא שמפלגתם האיטלקים, הקומוניסטים נגד משטרתית לפעולה לעתים לצאת

ה ל מו ע ת: ת י נ כ ו ל  - מעריציו אולם הודח. בנו התפטר, הקנן המלך מ
ממאמרים. טוב המזון : לימדם הנסיון ״שבח. שלא דואגים — האחוזות בעלי

נ


