
 מחדש לחקור הפולניים הקומוניסטים תבעו
 בברית־ ידידיהם קאטין. פרשת את גם

 על־ בוצע הפשע כי להודות נאלצו המועצות
ה .כגופית בפקודת סובייטיים, כוחות ידי

בריר,״. סוכן
 סטאלין חי עוד כל ■באריקאדות. עלי
 ודלת על הסטאלינית הדיקטטורה ועמדה

 אין להתקומם. הפולני העם היה יכול לא
התקו של החדישה בהיסטוריה אחת דוגמה
 טוטאלי־ משטר נגד מוצלחת המונית ממות
 סטאלץ יורשי הכריזו כאשר אולם טרי.

 באוזני והודו, חדש מתון משטר הנהגת על
ל שונות דרכים *ישנן כי טיטו, המרשל

ה בפולין. גם התסיסה גברה סוציאליזם״,
סוצ לדרך הזכות את לעצמם תבעו פולנים

משלהם. עצמאית יאליסטית
שה הפולנית, ההתקוממות סוד היה זה
המפ של הלאומני האגף את לשלטון ביאה
בכני נסתיימה הפולנית, הקומוניסטית לגה
ב ברית־המועצות. של מוחלטת כמעט עה

 עוד חמורה שניר״ מרידה באה עקבותיה
 בד,מ־ נטושה המערכה היתד, הפעם יותר.
גריה.

 מן הבחינות בכל כמעט שונים ההונגרים
גאה מסורת נושאים הם גם אולם הפולנים,

המאזנים על
ברי של רצונה וממשלה, דן

ה עמדותיה על להגן טניה
 ההקוממות במרחב, אחרונות
 ובהונגריה, בפולין הלאומית

לנשיא הקרובות והבחירות
 אחד כל ארצות־הברית. ות
 חשוב האלה הגורמים מן

 היה לא כי ואם עצמו. בפני
 רקע יצרו לזה, זה קשר להם

כולו. למרחב משותף פוליטי

 בניגוד זר. משעבד נגד התקוממויות של
 המערב, עם משותף גבול להם יש לפולנים*

הסוב עם המשותף גבולם ואילו באוסטריה,
 לחמו הם לפולנים, בניגוד והררי. קטן ייטים
 היה והפאשיזם הנאצים, בצד פעיל באופן
ההמונים. בקרב מושרש תמיד

ה של בכוחות שנעזר ההונגארי, המרד
 לסיום ניתן לא וחיל־ד־,אווירי, הסדיר צבא

 בפולץ. כמו והנחות, ויתורים בעזרת מהיר
 שהפילה אמיתית, למלחמת־אזרחים הפך הוא

 לשאר גם לעבור איים הוא חללים. רבבות
המזרחית אירופה ארצות

 ברית־המועצות מנהיגי נוכחו במאוחר
 הסטאליניסטי ההגה את נטשו שהם לדעת

 ביותר הקטנה הפירצה מדי. מופרז בחפזון
 להפוך תמיד עלולה דיקטטורה של בחומתה

 דית אבנים, מפל כמו בביצוריה. פעור לחור
אדירה. למפולת לגרום כדי אחת באבן

 הרגישו ישראל אזרחי רוח♦ הפסקת
ב הנוגע גדול, משהו שקרה באיחור רק

 חדרה ארוכים חודשים במשך להם. מישרין
 לתוך סערה כרוח למרחב, ברית־המועצות

הרוח. נפסקה לפתע ריק. חלל
 שוב ברית־המועצות כי היה הדבר פירוש

 במיש־ ויעיל פעיל באופן להתערב יכלה לא
 מעל עד עסוקים היו מנהיגיה המרחבי. חק

 באירופה העמדות את להציל בנסיון לראשם
 מדינתם. לבטחון חיוניות שהן ממזרחית,

 שהיתה הרפתקה בשום להסתבך יכלו לא הם
כזאת בשעה למלחמת־עולם לגרום עלולה
 מלחמה כל כי ברור היה חודש לפני עד

הסוב של פעילה להתערבות תגרום במרחב
 קיוו עצמם המצרים מצרים. לטובת ייטים

 מברית- או מסין מוסלמית לחטיבת־מתנדבים
 לא עתה נשק. של אדיר לזרם המועצות,

 משלוח על לחלום אף ברית־המועצות יכלה
בהת מעוניינת היתד, לא היא אחת. פלוגה
במערב. ביותר הקלה גרות

 זמנית הובטח ישראל של השמאלי האגף
 של ישירה אך רחוקה תוצאה היתד, זאת

התפו ובבודפסט. בוורשה המורדים גקורת
 לכל הרקע מנגינת היתד, רימוניהם צצות
במרחב. השבוע נעשה אשר

ל ציפורני תרנגו ה
 עוד החל למרחב לחדור הרוסי הנסיון

מו הצאר ביקש כאשר בשנים, מאות לפני
ה הופיעו כשאף אולם התיכון. לים צא

 שליתי היו כבר הרוסי, הדוב של שליחים
במרחב. מאד וותיקים הצרפתי התרנגול

 מאלף למעלה■ לפני הגדול, קארל זה היה
בצרפת הכרה המוסלמים מן שהשיג שגת

 כעבור במרחב. הנוצרים על כבעלת־החסות
 וארץ־יש־ סוריה חוף נכבש שנה, מאתיים

 פראנקים היו שרובם הצלבנית בידי ראל
 מאז צרפתית היתר, מדינתם שפת מצרפת.

ל למאמציה דור בכל כמעט צרפת חזרה
ס המרת על השתלט
 הצרפתים הבריטי. היה העיקרי אויבם

 הבריטים אבל תעלת־סואץ, כריית את יזמו
ול ללבנון חדת הצרפתים עליה. השתלטו

 את לעורר היתד, הבריטים תשובת סוריה.
 מכוונת שהיתר, הערבית הלאומית התנועה

 במלחמת־ צרפת נגד הראשון הרגע מן
נ לארגן צרפת ביקשה הראשונה העולם
הברי המומחים אולם סורית בחוף חיתה
 המפורסם, לורנס הקולונל וביניהם טיים,

הב שהבריטים אחרי התוכנית. את הכשילו
 להמליך ניסו הם לצרפת, סוריה את טיחו

 הצרפתים את אילצו פייסל, את בדמשק
בתותחים. לגרשו
 גדולה מעצמה צרפת היתד, עוד זאת בכל
 מלחמת־העולם פרצה כאשר הערבי, במרחב
 בסר ובלבנון, בסוריה שלטה היא השניה.
 לכך הודות ובמארוקו. באלביריה ניסיה,
 גדולת עולמית מעצמה צרפת היתר,

זו במלחמה תשושים. זקנים אגודה
 לערבים עזרו הבריטים שוקעת צרפת החלה

 זרעו האמריקאים ומהלבנון. מסוריה לגרשה
 אחרי הצפונית באפריקה החופש זרע את

 מארוקו אבדו בהודו־סין, המוחצת המפלה
 אל־ נשאר; אחד חשוב נכס רק וטוניסית

 צרפת את הופך היה אבתה העשירה. ג׳יריה
 והולנד בלגיה של חברה קטנה, למעצמה
התשושים. הזקנים באגודת

צר לגבי אלג׳יריה על ההגנה הפכה לכן
ה השיקול לתחום מעבר שהוא לענץ פת
 זוהי כי לנחש יכלו הצד מן אנשים קר•

 — אלג׳יריה שיחרור וכי אבודה, מלחמה
 של ענין רק הוא — קפריסין שיחרור כמו
כמע קיומה על שלחמה צרפת, אולם זמן.

 אלף כזת חשבון לעשות יכלה לא צמת
 מונחים היו צרפתית היסטוריה של שנים

המאזניים. כסות על
 גמאל היד, זו במלחמה הגדול האוייב

 המאבק. מרכז הפכה קאהיר אל־נאצר. עבד
ל קריאות־המלחמה את שידר שלה הרדיו
 צבא־ את אירעו סוכניה אלג׳יריה. המוני

הנשק. את לו והעבירו השיחרור
 את ששבר הקש היתד, תעלת־סואץ תפיסת

 הנפט אספקת אבדן הצרפתי. התרנגול גב
 צרפת מכת־המתת להיות היה יכול הערבי

מחיר. בכל ללחום החליטה
 אהדה אין הצרפתי משרד־החוץ לפקידי
 אותה מוכרים היו הם לישראל. מופרזת

באלג׳ידית הסוגד, תמורת ברצון
ה ספק היד, לא שוב אחד בדבר אולם
ל אויב המצרי כרודן רואה צרפת שבוע:

 שוקעת כשהיא גם מעצמת ולמוות. חיים
 צרפת כי מאוד• מסוכן אויב להיות יכולה

 ובידה המרחב, בממדי גדולה מעצמה היא
המאוחדות האומות בארגון וויטו זכות

שואג האריה ה
 איך לאחד כדי כביר מאמץ דרוש היה
 האריה עם הצרפתי התרנגול את שהוא

ניק רבים דורות במשך במרחב. הבריטי
 יצרו השבוע אולם יריבו. עיני את איש רו

משותפת חזית
 המרחב. מפת את האדום הצבע כיסה פעם

 הזה. הצבע ירד האחרונות השנים במרוצת
נט לא דגלת את שהורידה בריטניה, אולם

באינ תלויה נשארה היא עמדות״ת את שה
 עיראק של שדות-הגסס חיוניים: טרסים
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