
היום מופנות זאת למרות  באירופה. ביותר ־
 13 פי גדול שטח (על תושבים 46.110.000 !ת

הצלם בלוית באיטליה, מכבר לא שביקר

 זו הבחנה ולא־קומוניסטים. קומוניסטים : סוגים |ני
המשפחה. לחוג לבית־הקפה, לחיים,

 הנדהם העולם נוכח פנימי, וטרור דיכוי שנות ונם
 מתוכן קמה הפאשיזם, חובות מעל האבק ששכך

 למסך שממערב כולה, באירופה ביותר והמלחמתית
 רבת־ההרפתקאות, אך הערך, חסרת הפרטיזנים ממת
רגה.

 בינוני עכקן פטרוצ׳י, ג׳יזפד; לפוי ליגלג ףלר,ם,״
 קומוניסטית. להנהגה הכפופה חברים), 3.600.000(

 לשאת צורך אין אותה וארץ. ארץ שבכל וסטית
 ואנו, תתפוצץ. היא האות, את יתן בשסטאלין דה.

הסוציאליזם...״
 היא איטליה : המחיצה עברי משני כללית, ףרגשה

הפנימית. הסובייטים־החתירה של הר
 אויבי את רבה במידה לעודד כיום׳ יכול, הניסוי
בהתמדה. אך באיטיות הקומוניסטית, המפלגה

 בדצמבר השלטון רסן את לידיו שקיבל נזיר, פני
 מוסוליני של בבית־הסוהר קצר זמן ישב האוסטרי,

 את תחילה עורר לא הוואתיקאן, בעיר צנוע, פרן
באיטליה. התרחש שמשהו הזרים, גם נוכחו אט־אט 1

 בי אף אחרים, מדינאים כמו בעבד, וצעי־תעמולה
 בעלת־הבית עם סכסוכיו בשל התפרסם רגילה, רה
זה. אחד בזה אותם שירש מם,
הקרקע, חסרי האיכרים, המוני על הקומוניסטים ים
 זמנם את שבילו האצילים, קרקעות אל עיניהם ו

חולקו, הראשונות הגדולות האחוזות : מכרעת אך
 גרמו הגורל, לם׳ שחולקו החלקות, הקומוניסטים. \

וחזירים. עזים על וולמים
 אנטי־קומונטסטיים. פועלים וחצי מליון ליכדה יריבה,
כי נראה לקומוניזם, שניה חזית )697 הזה העולם

י י ע ע פ ש : ה ר ע י ה  חמס הם אלה נקניקים תל־אביב לבני ו
 יכולים קי־וב. חלוב זהו המצב: גרוע רומא מבני לרבים רחוק.

 — בפיהם ריר ולהעלות הטיבים הדברים בגל להתביינן ו!ם
 העשירים בכיס. העוברת ן הדו מובילה הקיבה אל הראוה מחלון
 חובו הוא עוניים כלום, לא העניים הכל, להשיג יכולים
 המפלגה ושל הבא, בעולם ־שהיה המבמיהוז ליבנניה, השדרה

הזה. בעולם מאמיניה לרבבות ישועה המבטיחה הקומוניסטית

כסף. בידם שיש אלת לפני — מלאות החנויות
 ובין ביניהם מבדיל האמריקאי הציוד רק אשר

 — בלתי במפעלים ביניהם מתחרות הענק מפלגות־
נפוליון, בימי שחיו כפי הבריות חיים העוני

 על בהצביעו בזלזול, מהם אחד לי
הזה...״ החליל לפי כולם ירקדו הם

אמריקאי ג׳יפ

קונסטנטין שערהאדמוני החיל קבר בטרום סנט

ה ל ח מ ה: ה נ ש דיקטטורה למסירת גרסו החרושת, בתי את תפסו 1922ב־ סוררים. תמיד היו האיטלקים הפועלים הי
המחיה. יוקר ;כתמונה) שביתת הקומוניסטית. במפלגה מאורגן המכריע רובם חזקה: ידם שוב היום מופוליני. לידי

ה ל מו ע ת: ת י ט ס י נ ו מ ו מפוארת ביכה קו  המפלגה הקימה ז
יבשה. מתיאוריה עדיפה בורגנית נוחיות לחבריה. הקומרניטטית


