
בריטניה
השוטר את חיבב הגנב

 היה השניה העולם מלחמת כשנסתיימה
 בן צ׳רצ׳יל וינסטון על מוטל מה ברור

 תואר לקבל להתפטר, עליו :לעשות 71ה־
 המדיניות משדה לעבור דוכס, או לורד

 סבר עצמו צ׳רצ׳יל רק האגדה. לאולמות
 בבחירות, מועמדותו את הציג הוא : אחרת

ברא נענו ידידיו מהדהדת. תבוסה נחל
 לשפל ירד הגדול שהאיש הצטערו שיהם,

 אופו* כפוליטיקאי ימיו את יסיים המדרגה,
זיציוני.

 בכל היה ש״ויני״ להודות נאלצו השבוע
 שלטון שנות שש אחרי מהם. פיקח זאת

 על להכריז אטלי קלמנט נאלץ הלייבור
 הראה גלום שמשאל למרות חדשות, בחירות

 היחידה הסיבה לנצח- סיכוי כל לו שאין
 שהמצב אטלי של בטחונו :זה מוזר לצעד

חו כמה בעוד שבעתיים רע יהיה הכלכלי
 עתה להפסיד מוטב :אטלי חשב דשים.

 להפסיד במקום חזקה אופוזיציה ולהשאר
זעירה. לאופוזיציה ולהצטמק שנה חצי בעוד

מש לפני עומדת אנגליה :הלאומי הנימוק
 היא בחוץ. והן בפנים הן מאד, חמורים ברים

חש לעשות שתוכל חזקה, לממשלה זקוקה
 אהודים בלתי בצעדים לנקוט שנים, של בון
הנוכ הלייבור ממשלת אין לכך ההמון. על

מחב קומץ של במחלתם די :מסוגלת חית
מהצ מהם כמה בהימנעות או בפרלמנט ריה
אימון. בהצבעת שתפסיד כדי בעה

 לתוך קפץ ומלידה, מבטן לוחם צ׳רצ׳יל,
 פתח המערכה את גיל. בתרועת המערבולת

יפגש ייבחר שאם הבטיח הוא :בפצצה
אישית. פגישה סטאלין עם

ה מטרתו בחינות. מכמה מחוכם הטכסיס
הטע את הלייבור מידי להוציא היא גלויה

 בניגוד המלחמה, מפלגת הם שהשמרנים נה
 יש אולם השלום. שוחרי לסוציאליסטים

לברי קשה :יותר עמוקה משמעות לטכסים
 יחסר השקט אטלי, בין פגישה לתאר ,ם

 אחד כל אולם הגנראאסימו. עם הצבע,
 תהיה וסטאלין צ׳רצ׳יל בין שפגישה מבין

חברתית. הצלחה בעלת
מל מאז שפורסמו הזכרונות מספרי כי
 השועלים ששני נסתבר השניה העולם חמת

 במידה זה את זה והעריצו אהבו הזקנים
 היה שצ׳רצ׳יל הוא המוזר רגילה. בלתי
 לחיסול ההתערבות מלחמת ממנהיגי אחד

 לא אוקטובר. מהפכת אחרי הסובייטי המשטר
 משני אחד שכל ספק כל להיות היה יכול

 לעמוד מאד שמח היה הותיקים הלוחמים
 ששניהם מכיון אולם הזולת. של קברו על

 בדומה אינטימיות ביניהם היתר, זאת ידעו
 שניהם שגדלו ותיק, וגנב משטרה לראש
 את זה לחבב למדו במקצועותיהם, יחדיו

זה.
 הכבוד אורח סטאלין היה טהרן בועידת

 בה צ׳רצ׳יל. של 69ה־ הולדתו יום במסיבת
 סטאלין קמו ושתק, ישב שרוזבלט בשעה

 של עצומות כמויות בלעו חליפות, וצ׳רצ׳יל
ב רעהו את איש שיבחו ,,וויסקי וודקה
 ל־ תורגמו צ׳רצ׳יל דברי לוהטות. מלים

 הרושם היה הנוכחים לכל אולם סטאלין,
 מסתיר אך אנגלית, יודע הזקן שהשועל

 המטוסים, לייצור השיחה כשנסבה זאת.
לפ עוד למספרים. עוזרו את צ׳רצ׳יל שאל

צעק סטאלין, התפרץ לענות הספיק שזה ני

 כל מס שתה בחדר, הסתובב ססאלין •
לש כושרו על התפלאו הנוכחים הקצינים.

 ששמו מד כוסות, של עצום מספר תות
 הניחוש: שלו. מבקבוק רק שרתה שהוא לב

מיס. מלא היה שהבקבוק

 לך אגיד ״אני :ברוסית נצחון בתרועת
 ואתה לחודש, 2500 הוא שלך. הייצור מהו

״בהרבה אותו להגדיל יכול אינך !
 יש שאמנם צ׳רצ׳יל אמר מנאומיו באחד
 הממשלה גם אולם אדומה, ממשלה לרוסים

ה של שרים כמה אז (שכללה הבריטית
 לפני בעצמה. אדמדמה קצת הפכה לייבור)

 ״נו, :סטאלין העיר לו תורגמו שהדברים
?״ מה בריא, בלתי לא שזה מרגיש ואתה
 שוב הבחירות אחרי צ־רצ׳יל ייכנס אם

 של מושבו מקום ,10 מס׳ דאונינג לרחוב
 בעול לשאת יצטרך הבריטי, הממשלה ראש

ש הסוציאליסטיים החוקים האדמדם. הצבע
 יצטרכו הליבור ממשלת ידי על נתקבלו
סוציא אנטי ממשלה תחת בתוקפם להשאר

 מוקדם תנאי תהיה זו ברוח הבטחה ליסטית.
לנצחונה.

ד ר עו ת ו ע. י  של הראשונים הימים ר
הפ האנגלי שקטים. היו הבחירות מלחמת

 שלא המפלגות, בדברי מעט אך התענין שוט
 שאם הטענה מלבד — לו להציע מה להן היה

 עוד רע מצבו יהיה היריבה המפלגה תשלוט
במ מרוכזת היתד, הציבור התעדנות יותר.

 נתלו שם בקינגהם, ארמון שער :אחר קום
המלך. בריאות מצב על מודעות לפעם מפעם

סין
המאושר חיו□
ה למפלגה לגיוס החודשי התעמולה ביום

 הסיני השידור שירות הביא קומוניסטית
 את העביר לאולפניו, מפלגה חברי תשעה

מס במלים ששמעו סינים, למליוני דבריהם
 מהתשעה, אחד כל של חייו תולדות את פר
 הקומוניסטית. למפלגה הצטרפותו סיבת את

להש שגרמה הסיבה משתקפת הדברים מתוך
 העם שנאת :סין על הקומוניסטים תלטות

המ בצדקת ואמונתם צ׳יאנג של המשטר את
:פקינג רדיו מספר הפכה.

בטהראן וסטאלין (מימין) צ׳רצ׳יל
בריאה הרגשה + אדמדם צבע

 תיכון ספר בית מנהלת וואן־אי־צ׳י, כאשר
הקו למפלגה הצטרפה מדוע נשאלה בפקינג

 שנה, 32 לפני : הסבירה ,20 בגיל מוניסטית
 נגד המרי מסע נפתח הרוסית, המהפכה בימי

כת שהתפרסם והפיאודלים האימפריאליסטים
מש התנגדות אף על במאי. הרביעי נועת

קר הונאן, באיזור בתנועה חלק נטלה פחתה
לח־ שעמדו הסינים נגד כללית לשביתה אה

 המערביות המעצמות עם הסכמים על תום
זרים. לכוחות שעבוד היה שפירושם

 שבי־ מארגנת הפכה לשנחאי, נמלטה אחר
 החלה סטודנטים). :(כולל מקצועיות תות

 של המהפכה תורת את בהתלהבות לומדת
לנין־סטאלין.

 היה וואן־קאי יולדתי״. אמי ״כמו
 הקומוניסטית המפלגה כאשר רכבת פועל

 בשנת הרכבות פועלי שביתת את אירגנה
 איבד תאן חוסלה, השביתה :התוצאה .1923

ל ויותר יותר התקשר עבודתו. מקום את
הגו הוא המעמדי אי־השתיון כי הבין מפלגה,

 את ״עבדתי :תאן אומר המצוקות. לכל רם
יולדתי׳׳. אמי את שעבדתי כמו המפלגה

או חינכה ,1923ב־ הצטרף אליה המפלגה,
מט למען חייו את להקריב נכון להיות תי

במל חלק נטל שנים שלוש לאחר■ רותיה•
רא הזרים, מנצליהם נגד שנחאי פועלי חמת
הלאומי. השחרור מלחמת שית

 החלה כאשר מולדתנו:״ על ״הגן
 וואנסאן בעיר האכרים של השחרור תנועת
 לתנועת מרוד, עני בן סיאו־סיאן־פא, הצטרף
 יחד מלחמתו, את והחל הקומוניסטי הנוער

 1927ב־ צאנג־קאי־צ׳ק במשטר חבריו, עם
ואבנים. אלות כשנשקם

 של הפרטיזנים ליחידות התנדב 1930ב־
 האכרים מלחמת את שפתח מאו־טסה־םונג

ח בדרשו העשירים), (האיכרים הטוראן נגד
ה האברים נציגי הפרטיזנים, אדמה. לוקת

 פא משפחת חולקו. ור,אדמות ניצחו עניים׳
חל קיבלה פוליטי תועמלן זמן אותו שהיה

 לחזית בנו את שלח והאב קטנה אדמה קת
״מולדתנו על ״הגן :עליו בצוותו !

 מכתבי ומעביר כרזות מנושא פא הפך כך
 הקומוניסטית, המפלגה לחבר חשאיים הוראה
מולדתו. לשיפור ללוחם

ב גדל הו־דה־שאן ל,לוש. היה האויר
העמ לצבא 1933ב־ התנדב סוצ׳ואן, מכרות

היפא האימפריאליזם בהתפשטות שנלחם מי
ב חלק נטל הוא סינים. בבוגדים שנעזר ני

 בשלג לחם נהרות, צליחת של המרים קרבות
שה מקום גבוהים, הרים שיאי על ובכפור,

 לנשימה, הספיק שלא כך כל קלוש היה אדר
 נושבות. ובלתי ידים רחבות ערבות עבר
הקומו הכוחות של הגדול המצעד זה היה

 והבורה הצפון בערבות למקלטם ניסטיים
ה היא הקומוניסטית המלפגה כי הבין שאן

ולאו חברתי לשחרור המאבק בראש צועדת
שנתיים. כעבור אליה הצטרף ולכן מי

 שוחררה 1936ב־ התנערה...״♦ ״קום
 והחיילים סי־פן־סואן של הולדתו עיר ינאן,

 שרו סואן לבית סמוך בקסרקט שהתגוררו
לצ חלכה...״ עם התנערה, ״קום, בוקר מדי
 את סואן סקר (האינטרנציונל) זה שיר לילי
 משפחת משפחתו, של והמצוקה העוני חיי

ב ולמד ביתו את נטש הוא עניים. צורפים
מק מלבד רכש בו המרכזי, המפלגתי דפוס
לרא לו נודע שם פוליטית. השכלה גם צוע

 שבהם הגדול ועל מעמדות קיום על שונה
הפרוליטריון. — שבהם והמדוכא
 לנין אנגלס, מארקס, כתבי הודפסו בדפוס
 את חשב סואן כולה. בארץ שהופצו וסטאלין,

הצ זה, בדפוס לעבוד לעצמו לכבוד הדבר
 1938ב״ א׳. דרגה מצטיין בתואר וזכה טיין

 להעביר והוחלט העיר את היפאנים הרעישו
ב הקשים בתנאים שבוצע דבר הדפום, את

 הגיע עד הכרה בעל ללוחם הפך סואן יותר.
 קי־ המפלגה כי נתבשרתי בו המאושר ״היום
לשורותיה״. כחבר בלתני

 קצין הואן־יוא, השיגו. לא הפגזים
הר עת 1937 ליולי השביעי את זוכר צבא,
 ראה הוא היפאניים. התותחים לראשונה עימו
במ הלאומנים הסינים צבאות בורחים כיצד

 יכלו לא היפאנים שפגזי כזו רבה הירות
על שפוקד השמיני, הגייס רק אותם. להשיג

ה נס את הרים הקומוניסטית, המפלגה ידי
ל עבר חת ללא ובאומץ לאויב התנגדות

עורפו.
 על למורים מהסימינר יוא סולק כן לפני
תיו לפולש להתנגדות שהטיף כויו האזר־ וז

קוריאית גיוס מודעת
בים זריקה + חבר כרטיס

 המפלגה כי הבין הוא אך ממנו. נשללו חיות
לנצחון. הדרך את המראה היא הקומוניסטית

 הוא צאו־ציא־פין פעמים. 4 שנים, 7
בצ פוליטי) ומדריך הסברה (קצין פוליטרוק

הכוב ידי על שנלקח מנג׳וריה יליד בא,
 הוכה בהן כפייה לעבודת היפאניים שים

שוח שנים שבע כעבור רק מוות. עד כמעט
 יומיים (שהכריז האדום הצבא ידי על רר

 נשם הסיני העם ביפאן). מלחמה על כן לפני
 צ׳יאנג־ עם חשבונו את סילק טרם אך לרווחה

מלח האמריקאים בעזרת שהבעיר קאי־צ׳ק
הצ העממי, לצבא התגייס פין אזרחים. מת

 למד הוא פעמים. ארבע נפצע בקרבות, טיין
 לשגוא יוכל והעני הקטן האדם כי לדעת

וה החיצוני האימפריאליזם שיוכה בתנאי רק
למפלגה. הצטרף לכן הפנימית, ריאקציה
 פועל צ׳אן־סואן־בו, כבוד. שד עניין

 לאחר למפלגה הצטרף בפקינג, יציקה בית
ופרי ביסוס שהחלו שעה העממית, סין יסוד
 מעבד אותו עשתה המהפכה בארץ. החיים חת

 נבחר אף הוא עצמו, ברשות העומד לאדם
פקינג. של המיעצת לועדה

 כבוד של לענין הפך סטאלין, כדבר העמל,
הג הפוזןלים השתפר, הפועל מעמד ותהילה.

 העם את הצעידה המפלגה תפוקתם, את בירו
 יושב מקום כממלא בו (ובחרה קדימה הסיני
המקצועיות). האגודות ועד ראש

מתנ לי־םין־נואן, גדוד. מול ארבעה
שה עניים איכרים בן הוא בקוריאה, סיני דב
 בהגיגו קוריאה, בחפירות ,27 בגיל השנה, פך
 לחבר כולו, בעולם השלום ועל המולדת על

 בארבעה השתתף הוא הקומוניסטית. המפלגה
 חיילים 1000מ־ למעלה הושמדו בהם קרבות

אמריקאים.
 האן הנהר על האחרונים הקרבות באחד

 שלושה עם יחד קדומנית עמדה נואן תפס
 אויב, גדוד הדפו ארבעתם אחרים. חיילים

 להתקבל ביקש זה לאחר אבידות. 70 לו גרמו
 את יזרוק כי בהבטיחו הקומוניסטית למפלגה

בים. האמריקאים
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