
/£ ? /*

ת.1ע כתמי פ ן1מן.ז לי  זי
ם1ר1ע מאכלים בתמי  ני

ן בירות י י בד מכל ו

י ד / י / א

י"19* י ״ ד מ

ופרפומדיה מרקחת בתי בבל להשיג

בע׳מ חימיים מפעלים ״שרוך ע״י: מיוצר
■ ■ ^6 0 0 6 £ 6ג0 0 ₪ו£ ו0 ו > ו ו ■0ו

 1 הצרפתית הזמרת להופעת הכרטיסים מכירת החלה 1
1 1 
1 
1 
1 
1

הצעירה״ פיאף ״אדית
מנגניו וקבוצת והמנצח הפסנתרן

המהולל הספרדי הסלט להקת בהשתתפות
אווארה1ו אדואר־דו

ת״א ״הבימה", כתיאטרון
 העירוניים הפרסום לוחות על במודעות פרט־ם .17.11 ועד 9.11מ־

 11.11 ו׳ יום .הדר״, גבעתיים:
 ״כנף״, ובמשרדים ״הבימה״ תיאטרון בקופת :כרטיסים

״הבימה״ בקופת ההצגות ובערבי אוניון״ ו״רדיו ״רוקוקו״

בלקין פרסום

של 35 מם' גליון הופיע בבר
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★  הסרטים תעשיית
הציונית... והשאלה

★  קריקטורות עשרות
★
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במדינה
העם

הבא הנשיא
 פוליטית גרורה ישראל מהווה עוד כל

 צרירה היתד. ארצות־הברית, של וכלכלית
 מדינה. אותה נשיא של בבחירתו להתעניין

 דיקטאטור הוא הנשיא בארצות־הברית, כי
המדיניות. לניהול הנוגע בכל

 איש כמעט התעניין לא השבוע זאת, בכל
 הבחירות של הסופי בשלב בישראל

 גרמה לא הבא. בשבוע שייערכו לנשיאות,
 לכל כמעט המשותפת — ההרגשה לכך

המוע שני בין רב הבדל שאין — העולם
עצ מחשבה חסרי ששניהם הצעירים, מדים

 בראש לעמוד בלתי־מסוגלים ושניהם מאית,
 עשרות של אדירה בינלאומית קואליציה

 תופעה היתר, הישראלית האדישות מדינות.
 הגוברת ההסתגרות של תוצאה עצמה׳ בפני

הפרו בעניינים ישראל אזרחי של והולכת
מדינתם. של בינציאליים

עק אחרות ארצות בקובה. הרפ״נקה;
 ידעו הן הבחירות. אחרי מתוח בעניין בו
לאו תופשה מעין היא תקופת־הבחירות כי

 כל עלולה זו בתקופה האחריות. מן מית
 קלי־דעת מעשים לבצע אמריקאית ממשלה

 יביא שהדבר בסברה חוסר־אחריות, כדי עד
לה. הרצוי למועמד קולות מאות־אלפי כמה

 שיגר כאשר השבוע, ניתנה לכך דוגמה
 1500 ובעצמו בכבודו האמריקאי הנשיא
האמ בבסיס ל״חופשה״ חיל־הנחיתה חיילי

 הפרובוקטיבי המעשה קובה. בדרום ריקאי
 על להכריז מצויין תירוץ קאסטרו לפידל נתן
 לנקודת־הריתחר, להביא בארצו, כללי גיוס
 השונא עמו, של ההמונית ההתלהבות את
 הסתלקו יומיים כעבור ה״יאנקים״. את

 הביאה לא המופלאה ההרפתקה כל הנחתים.
 נוספת ירידה זולת לאמריקה, תוצאות שום
בעולם. שלה הפרסטיג׳ה של

 השבוע, שנראה כפי אם, הצעיר. האח
 קנדי, ז׳ון הדמוקראטי המועמד ייבחר

 בפעם ולתת לשאת ישראל ממשלת תצטרך
 שמשפחתו קאתולי, נשיא עם הראשונה

 מל־ לפני גרמניה עם לידידות קרובה היתד,
 קנדי, של הצעיר אחיו השנייה. חמת־העולם

 מלחמת־ את כיסה רבות, עליו המשפיע
 ואילו הערבי, הצד מן צבאי ככתב תש״ח

 סטיבנסון, עדלי להיות עלול שלו שר־החוץ
לישראל. כעויין האחרונות בשנים שהתגלה

 היהודים קולות אלה יהיו שכנראה כיוון אך
 חששו לא קנדי, לטובת הכף את שיכריעו

 מפני המידה על יתר השבוע ישראל מדינאי
אלה• סכנות

אייכמן
המשמיד שד שותפו

 אייכמן, משפט של העיקרית הסנסאציה
 שתחשמל ידיעה להיות עלולה הבאה, בשנה

העולם. ואת גרמניה את
 גלובקה הנם היה אייכמן לדברי תוכנה:

 א׳־ באחריות עמו יחד נשא האישי, ידידו
אירופה. יהודי של השיטתית להשמדתם שית

ה הקהל בשביל הדם״. על ״להגנה
 מזעזעת פחות לא ידיעה זאת תהיה גרמני,
 טדי כי בישראל מישהו טען אילו מאשר
 באושוויץ. קאפו היה פרס שמעון או קולק

 ברפובליקה מזכיר־המדינה גלובקה, הנס כי
 העליון ואיש־אמונו ימינו יד הוא הפדרלית,

אדנואר. קונראד הקאנצלר, של
 גלובקה, נגד האשמות הושמעו פעם לא
 אדנואר, עליו חיפה תמיד הנאצי. עברו בשל
 על רב זמן במשך ״הזקן״ שחיפה כפי
 עם קצין־ד,קישור אוברלנדר, ממשלתו חבר

 לבוב. יהודי את שהשמיד האוקראיני הגדוד
 רשמי פירוש כתב אומנם גלובקה: טען

 אך נירנברג, של המתועבים לחוקי־הגזע
 בהם ולהכניס עוקצם את להקהות השתדל
הקלות.
 לא פירסמו כאשר התערערה, זו טענה

 חומר, המזרחית גרמניה שלטונות מכבר
 יותר גדול חלק לגלובקד, היה כי שהעיד

 כי נסתבר המיסמכים מתוך בחוקי־הגזע.
 במשרד־הפנים קטן פקיד רק שהיה גלובקה,

 תשו־ את משך הויימארית, הרפובליקה של
 כאשר ,1934ב־ כבר היטלר של מת־לבו
תחיקה״. לעניני ״יועץ לדרגת הועלה

 בעצם יד לגלובקה היתד, זה בתפקיד
וה הדם על ״להגנה חוקי־נירנברג עיצוב
 כתב .1935ב־ שפורסמו הגרמניים״, כבוד

 בעייה רק אינה היהודית ״הבעייה גלובקה:
הש בכל אותה לפתור יש גזעית־ביולוגית.

הבאים.״ לדורות טחים
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 עתה שפורסמו הנאצי, משרד־הפנים מתיק
רע זה היה כי מתברר הקומוניסטים, על־ידי

ב ויהודיה יהודי כל לאלץ גלובקה של יונו
או ״ישראל״ השמות את להוסיף גרמניה

 וצ׳בי־ אוסטריה כשסופחו לשמותיהם. ״שרה״
 חו־ את להפעיל גלובקה על הוטל סלובקיה,
ל כדי בברן ביקר 1938ב־ שנו גם קי־הגזע

אמ ״לנקוט השווייציים השלטונות את שכנע
לשודייץ״. גרמניה יהודי בריחת למניעת צעים

הע ואחרים, זה מעשה־גבורה על כפרס
 אותו והעלה עיטורים שני היטלר לו ניק

 המלחמה, פרצה כאשר שר״. בדרגת ל״יועץ
 גלובקה את לשחרר משרד־הבסחון נדרש

 ל״יישוב החיונית פעולתו בשל משרות,
ו גטאות, הקמת הכוונה: המזרח״. שטחי

השמדה. מחנות יותר מאוחר
 בדנמרק, לסייר גלובקה על הוטל 1943ב־

 אל- ובמחוז בלוכסמבורג בהולנד, בנורבגיה,
 חוקי- ביצוע את להבטיח כדי זאס־לוריין,

 מש־ על סופית הימלר השתלט כאשר הגזע.
 סולק לא נרחב, טיהור בו וערך רד־הפנים
 התמנה הוא הורחבו. סמכויותיו גלובקה.

 פון־ריבנטרופ גרינג, הימלר, בין קצין־קשר
הצבא. ומטה
 הפרטים כל למרות מיליון. 500״1 דם
 שנפלו מתיקים עתה רק שנתגלו האלה,

 אשמה מכל גלובקה טוהר הסובייטים, בידי
תקו אחרי הנאצי. למישטר השתייכות של
 טען בנירנברג, כעד הופיע במינזר קצרה פה
שיט השמדה שבוצעה ״ידעתי השאר: בין

 היתר, שהיא ידעתי לא אך יהודים, של תית
היהדים.״ כל נגד מכוונת

 עתונאים: באוני טען, השנה יוני בחודש
 רדי הנאצים) (בימי במשרד־הפנים ״נשארתי

 יכולתי כמיטב ולעזור היטלר נגד לפעול
ליהודים־למחצה.״

 גלובקה מילא עתה, אייכמן דברי לפי
המיל השמדת בתהליך לגמרי שונה תפקיד
 ישראל ממשלת אם רק היא השאלה יונים.
 ידידו .נגד אשמה בפירסום מעונייגת תהיה

 ממנו הגרמני, הקאנצלר של הקרוב האישי
 500 של להלוואה בן־גוריון עתה מצפה
דולאר. מיליון

תולדזת
ונצחו! תבוסה

המאור לאחד השג־ יום־השנה חל החודש
 אהרון של מאסרו הארץ: את שהסעירו עות

 שער־העמ־ משק חבר כהן, (״אהרונצ׳יק״)
מפ״ם. מרכז ואיש קים

 מוחצת תבוסה פרשתו היוזתה לכאורה
הת ימים שנתיים משך למנגנון־החושך.

 כאשר חופשי. הבינלאומי״ ״המרגל הלך
 יהיה שבועות, מספר בעוד משפטו, יתחיל

 אין מוחלט. חוסר־מתח של באמירה זה
כ המאמין אחד רציני איש לא אף במדינה

שתוא איומה מפלצת אותה הוא כהן כי יום
בעתונות. המנגנון כתבלבי על־ידי בשעתה רה

 נצחון מנגנון־החושך נחל למעשה אולם,
 לעצמו: שהציב האמיתית במשימה מזהיר
 המגלה כהן, של ספרו פירסום את למנוע

וחב בן־גוריון של הנמרצת התנגדותם את
 של נסיון לכל דורות, שני במשך ריו,
הערבים. עם שלום השגת

 גילוייו על הספר, למוסקבה. נסיזןה
 ספרית־ רב. זמן מזה מוכן המרעישים,

 פעם פירסומו את דחתה המפ״מית הפועלים■
כתו כנראה טכניות׳ באמתלות פעם, אחרי
 במג־ להתגרות שלא מפ״ם משאיפת צאה

 לסילוקה נוספת עילה ולספק גנון־החושך
 את למסור סירב עצמו כהן הממשלה. מן

בניגוד פרטית, בהוצאה לפירסום הספר
 היו אחדות הוצאות כי אף מפלגתו, לרצון

המציאה. על לקפוץ מוכנות
היה לא כהן המנגנון: של שני הישג

 של הגדול הבינלאומי בכנס להשתתף יכול
 במוסקבה. שעבר בחודש שנערך המזרחנים,

 של הראשונה ברשימה נכלל שהוא אף
הש הרשימה מן שמו נמחק המוזמנים,

 מכל שמות של רבות מאות שכללה נייה.
להתערב רצו לא המזמינים העולם. פינות
 מעשה לעשות ישראל, של פנימי בעניין
ישראל. לממשלת כעויץ להתפרש היה שיכול

תל־אביב
הדיברות... עשד
 לשלטון שנה תימלא מספר ימים בעוד
 אין זאת את תל־אביב. בעירית מפא״י

 הכלליים, הציונים וראשונה, בראש שוכחים,
 הם העיר. בראשות ישבו שנה לפני שעד
 לעבור זה לתאריך להניח מתכוננים אינם

 ומזכיר העיר מועצת חבר הסביר בשקט.
כאו ״מעמדנו תמיר: יוסף הצ״כ, מפלגת

למשהו.״ אותנו מחייב פוזיציה
 למסע הסימנים: כל לפי בדיוק? למה

 ואנשיו נמיר כי להוכיח ינסו בו הסברתי,
 ועד מהמוסררה הקו, אורך לכל נכשלו

ה- עשר סביב יתרכז המסע עיקר ג׳בליה.
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