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הכרית ארצית

ם הגי ריל\ מעל
 הצייר־ ידי מעשה מפורסמת, אמריקאית קריקטורה

 בכורסה שקוע ,80 בן זקן מראה מולדין, ביל החייל
 : בהתלהבות הזקן קורא ידידיו. עם מתווכח נוחה,
״למלחמה נצא אומר, אני למלחמה, ״נצא !

 רצה איטליה, בחזית לשעבר החייל־הקרבי ביל
 — בה נתקל עם בבל קרבי חייל שכל תופעה להביע

 לגיל מעל שהם הזקנים, של המלחמתית התלהבותם
שיצ אותם של התלהבותם על בהרבה עולה הגיוס,
להילחם. טרכו

 כמו כך כל בולט הדבר אין בעולם מקום בשום
 המשוחררים החיילים הקימו שם כי בארצות־הברית.

 הלגיון עצום, השפעה כוח בעל ארגון דמזוקנים
 (שגם גבוהים קצינים עומדים בראשו אשר האמריקאי,

 יתר״ עורם את לסכן רגילים היו לא עצמה במלחמה
החיי זכויות על רק עומד אינו הלגיון על־המידה).

 ריאקציוניות, לדעות מטיף גם אלא המשוחררים, לים
קיצונית. מיליטריסטית תעמולה מנהל הוא לכל ומעל

 האחרונה דרישתם על איפוא, התפלא, לא איש
 בניי־ הארצית לועידתם משהתכנסו : הלגיונרים של

 מלהמח את לסיים אופן בשום שאסור קבעו יורק
 בכל המלחמה את לסיים יש בשביתת־נשק. קור.אה

הקומו בגירוש (שיסתיים מלא צבאי בנצחון מחיר
 הוא, מחיר״ ״בכל הצפונית). קוריאה משטח ניסטים
 צעירים רבבות כמה של חייהם אבדן זה, במקרה

 האמריקאי, ללגיון עדיין שייכים שאינם אמריקאיים,
 רג־ל־ם האמריקאים החיים. מעול שיחדור

 כי אף כתפיים, במשיכת אלה להצהרות להתיחס
 לפטור יכלו לא אלה גם אולם ערכן. את לבטל איו

ה :• ועידה באותה שנייה תופעה כתפיים במשיכת
 הרפובליקא־ר. המפלגה מועמד אייזנהואר, דויים גנרל

 הכא, בינואר הלבן הבית של אפשרי ודייר לנשיאות
תכניתי. נאום בועידה נאם

הקומו בעצירת עוד להסתפק אין : הגנרל קבע
המוצ המדיניות (שהיא הנוכחיים גבולותיו ליד ניזם
 את לשחרר יש אלא הנוכחית), הממשלה של הרת

כעת. הקומוניזם שולט בהן במדינות גם העמים
 השיחרור. מלאכת את לעשות כיצד אמר לא הגנרל

באמ המסורתי, לשיחרור התכוון שהוא להניח קשה
וב בעת האדם את המשחררת אטומית פצצה צעות
החיים. מעול וגם העריצות מעול גם אחת עונה

 אייק ינצח אם :הדעת על המתקבלת המסקנה
בי החזקה המדינה של כוחה על וישלוט בבחירות,

העולם. רחבי בכל הקרה המלחמה תחריף בעולם, תר

סין
תמימה כפד־ת צעידה

 הם נבוכו. נאג־קיי של באוניברסיטה הסטודנטים
 מזלם לרוע אולם אחד, דולאר בשם מחזה להציג רצו

 צעירה של תפקיד לשחק שתוכל בחורה לד,ם חסרה
מע הימים ובאותם ,1919ב־ היה זה תמימה. כפרית

סין. של במכללות התלמידות היו טות
מו לו שיצאו התלמידים, כשאחד נפתרה הבעיה

 שהוא הודיע סטיפנדיה, בעל מזהיר כסטודנט ניטין
 ב-צע הוא ואמנם, הצעירה. תפקיד את לשחק מוכן

 סקרני היה הצופים קהל ניכרת. בהצלחה התפקיד את
 של נכדו אן־ליי, צ׳ו ששמו שמע האיש, מי לדעת
 במכללה לכן קודם שלמד הקיסר, בחצר גבוה פקיד

יפאנית.
 צ׳ו — למשטרה גם השם נודע מה זמן כעבור

 בבית־ פגש סטודנטים, של מרידה בשעת נאסר אן־ליי
 הוא יינג־צ׳או. טאנג בשם צעירה בסטודנטית הסוהר

המפ את לארגן עזר לפאריס, נסע לאשה, אותה נשא
דו במלאכה עסק בצרפת, הסינית הקומוניסטית לגה
לסין. וחזר בגרמניה מה

צ׳ו הגיע החודש חורג. כן לא צעיר, אח
 גדולה קבוצה בלויית למוסקבה, ,54ה־ בן אן־ליי,

 סטאלין. יוסף עם להתראות כדי סיניים, מצביאים של
ושר ראש־הממשלה 'לדרגת האיש הגיע בינתיים כי

ה המדינה הסינית, העממית הרפובליקה של ד,חוץ
האוכלוסים. מספר מבחינת בעולם גדולה

 מאד קצר זמן תוך הפכו הסיניים הקומוניסטים
ביו הנידחים המחוזות באחד נרדפים גרילה מלוחמי

 נצחון בעולם. השלישית המעצמה לשליטי בסין תר
 הסינים כי שטענו היו סוער. ויכוח מלווה היה זה

 הסינים כי שטענו והיו למוסקבה. נרצעים עבדים יהיו
 יהיו לפניהם, טיטו זאת שעשה כמו במוסקבה ימרדו
בעולם. שלישי גורם

 הסי־ לגוש נאמנה נשארה סין טעו. הצדדים שני
 בעל העם נרצע. עבד היתה לא היא אולם בייטי.

 העמים בכל הרואה בעולם, ביותר העתיקה התרבות
 גאוותו על שמר וגסים, צעירים פראי־אדם האירופיים
 הגדול האדם אולי שהוא טסה־טונג, מאו הלאומית.

תי בעל כעל עצמו על הכריז התקופה, של ביותר
 את בישר סטאלין — תלמידיו אמרו עצמית. אוריה

 לעמי הבשורה את בישר מאו אירופה, לעמי הבשורה
 העירוני. הפועל על הקומוניזם נשען באירופה אסיה.

 פועל היה סטאלין האיכר. על נשען הוא באסיה
איכרים. בן הוא מאו באקו. של הנפט בשדות

 צ׳ו ישחק לא שוב במוסקבה כעת הנערך במחזה
 ישחק הוא תמימה. כפרית צעירה של תפקיד אן־ליי
בעו ביותר הגדולה המהפכה מראשי אחד של תפקיד

סו עזרה וללא עצמאי באופן לשלטון שהגיעה לם,
ה במשפחה צעיר אח שיהיה ייתכן ניכרת. בייטית

חורג. בן יהיה לא הוא אולם סובייטית.

כוש של הפגנה :מפגינים ה,.צבעוניים״

m כחו ,33 בן צעיר, ודך־דין
 מחשבות הדרומית. אפריקה

H כ דרום־אפריקה, של האיחוד 
 ד,מנצ הבריטים — הלבנים

 זו את זה שנאו — המנוצחים
:מלאה הסכמה ביניהם

 את שהיוו למחצה), (הכושים וה״צבעוניים״
 ו את לבודד היתד, שמטרתם חוקים הוציאו

ל! דרכים על חשב הצעיר עורך־הדין
 בו כמה למצוא היה קל — האלימות דרך

 ה׳ זו. דרך פסל עורך־הדין אולם הסכין.
הרח ההמונים את תעורר לא היא — יעילה

ל1וי3 מפד• קריפה

 שאירגן האיש ״המלח•״, המכונה מאלאן, אזולף הקרבי הטייס t החייל מאלאן
 ראש של קרוב־רחוק מאלאן, המשוחרריס. החיילים של הלפידים קומנדו את

 היחידה הפוליטית החיילים תנועת את יצר ביותר, המושבע ואויבו הממשלה
בכל מדינתו. של הלבנים כבוד את במידת־מה הציל בתפקידה, שהצליחה בעולם

 רעיו הצעיר של בלבו התגבש אט״אט
רק לשלוט יכלו הם האוכלוסיה. של אחת
 אם יקרה מה המדוכאות. העשיריות תשע

י זו במרות
עורן של ושמו ,1902 בשנה זה היה

גאנדי. קאראמצ׳אנט מוהנדס היה הגדולה. במערכה וההודים הכושים ארגוני׳ עם פעולה מלשתף הוא גם היסס זאת

כרון חג של אלה תמונות חוגגים: הכורים  מסורת זוהי אפריקה. בדרום הגזעית השחצנות מקורות. את מסמלות בורי ז
הו לאנגלים בזים האדונים״, ״עם בהרגשת מאד מצטיינים הבורים רגליהם. את ודחק בכושים הרג השוממה, הארץ אל הולנד, יליד

 משוחררים חיילים אלפי קמו להפגנה הקריאה בהישמע הלפידים. קומנדו הפגנת של אופיינית תמונה זוהי : כוערים לפידים
ל. בחזית, ונפלו לחמו הגזעים כל בני ה,'פידים: קומנדו סיסמת בחוצות. והפגינו לפידים החזיקו העלי!!, המעמד ובוי לשעבד


