
 מ־ ולאדיכוסטוק, עד מברמן
!ה עבדו קאנטון, עד טיראנה

 נוספות שעות הפועלים חודש
 עבודתם תפוקת את והכפילו

 בחיי מרכזי מאורע לכבוד
הועידה :בני-אדס 800.000.000
הקומו המפלגה של הראשונה

 ברית־המועצות של ניסטית
בנוכ שנה, שלוש־עשרה מזה
העולם. מכל ״אורחים חות

ב ו נ א ד ד

 יוסןן ,72ה- בן המפלגה מנהיג
הנ את סטלין, ויסאריונוביץ

 החדש לדור הראשיים אומים
מ שגדלו צעירים, מנהיגים של
הועי ערב אולם המהפכה. אז
 עמוד, 50 בת חוכרת פירסם דה
 לצעירים, הדרך את התווה כה

 של הויכוחים תוכן את קבע
לעתיד. הפעולה קו את הועידה,

ב ו ט ו ר ו מ

★
ה ספק בלי היתה זו חוכרת

 ,1952 שנת של המרכזי מאורע
 השנים. עשור כל של גם ואולי
 דראמאתי מיפנה חוללה היא

הג המיפנה הבינלאומי, כמצב
 חיילים נפגשו מאז ביותר דול

 בלב ואמריקאיים סובייטיים
 נוגע זה מיפנה .1945ב- גרמניה

ףבעולם. אדם לכל במישרין ט ו ץ י י ב ו נ ו י ר א ס י י ו ו ו י ד ט ס

 קוריא מלחמת פרצה מאז
 היו של במצב כולו העולם חי

 מכונו שתי מתמדת. טריה
 ש את חרקו אדירות צבאיות

 ניק כל בלב זו. מול זו ניחן
 1 תפרוץ המלחמה כי החשש

 \ בטוח, היה לא איש קרוב.
 יתע שלא כערב, לישץ שכבו

 הזע רעמי תוך כבוקר דר
השלישיו מלחמת־העולם של

ב ו ק נ ל מ

★
 החוד שחודשה התיאוריה

 תמונ שינתה סטאלין על־ידי
 ל היא הקצה. אל הקצה מן זו

 הקיימ המתיחות את הפיגה
 הי אולם ומזרח. מערב בין

 מ של האפשרות את חיסלה
 חד אפיק קבעה קרובה, חמה

 הענקיו שני בין להיאבקות
 יתפור המערב :סטלין קובע

פנימיו ממלחמה כתוצאה

ה ר ב •

★
 ה,סם באזור החיה למדינה

 מדיג כמו הגושים, שני בין
 א< זה מיפנה מבשר ישראל,

 מלהט לרווחה. לנשום שרות
 ארי הפיכת פירושה עולמית
 מ? בטוח, לשדה-קרב ישראל

 ומלחמת-אחי! כיבוש של טר
 פותח לשנים המלחמה דחית
לחיי! חדש סיכוי המדינה לפני
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