
ה ראש־העיריה המודרנית, האנטי־שמיות נביא זה יה ך*
למקט הקולעת התשובה את שמצא לואגר, קארל ווינאי ן {

 ״אני יהודים: עם ידידותי מגע בקיום האשימוהו אשר רגים,
לא!״ ומי יהודי מי הק!בע
 על הקערה התהפכה ובינתיים דורות, שני עברו מאז

 ובאוזני אזרחיה באוזני עתה״ מכריזה ישראל ממשלת פיה.
כולו: העולם

לא!" ומי נאצי מי הקובעת ״אני
 כך על בעצם? ישראל, ממשלת זאת מי ישראל? ממשלת

 — מחבריה אחד כל עצמה. בממשלה הדעות עתה חלוקות
 ושר־החינוך, שר־הביטחון סגן ושרת־החוץ, ראש־-הממשלה

 הזכות את לעצמו תובע — ואי־שר וסגן־שר טתם־שר כל
לא. ומי נאצי מי לקבוע הבילעדית
השאלה: בגלל ישראל ממשלת נפלה פעם  
 כאילו נידמה היה השבוע יהודי?" ״מיהו
 ״מיהו השאלה: בגלל ליפול הממשלה עלולה
?"נאצי

★ ★ ★
 ניכר כושי אמת־המידה? מהי נאצי? מיהו כאמת,ך
נאצי? ניכר במה בחברבורויתיו. נמר בעורו, 1

 תפקיד שמילא אדם הוא נאצי היא: הפשטנית התשובה
 שהשתתף או יהודים בשחיטת שעסק השלישי, ברייך חשוב

חוקי־הגזע. בעיבוד
 במסדרונות גיחוך רק תעירר כזאת תמימה גירסה אך

ירושלים.
 אדם הוא נאצי יותר: אקטואלית תשובה להיות יכולה
 חדש, רייך אחר) במקום (או בגרמניה להקים המבקש

לאומנית. או גזענית דיקטטורה על המושתת
לעניין. קשר שום לזה אין נכון! לא נבון?

החדש? הירושלמי התלמוד לפי נאצי, מיהו — כן אם
מאד: פשוט

 שאינם כדברים העוסק גרמני הוא נאצי
בעינינו. חן מוצאים
 היכולים בדברים העוסק גרמני הוא זאנטי־נאצי לא־נאצי

לנו. להועיל
לא. ומי נאצי מי נקבע אנחנו :כאמור

★ ★ ★ ץ
 שכלל דמה נ למדי. פשוטה אמת־מידה זוהי כאורה 1■■
יותר. פשוט מיבחן ייתכן לא /

יוקליק. אוטו הדוקטור :למשל
 משמע: חימושה. למען ופעל במצריים ישב מכבר לא
 את גם לשכנע וביקש דעתו את שינה מכן לאחר נאצי.

אנטי־נאצי. משמע: מלאכתם. את לנטוש עמיתיו
ברור. הכל כאן עד

 הדוקטור למשל: אחר. טיפוס ניקח אכל
גלובקה. האנס

 חוקי־גירנברג בעיבוד בפועל השתתף גלובקה דוקטור הר
 פיו שעל הרישמי, הפירוש את להם כתב הוא המתועבים.

 בני־אדם, לסרס ציוז כאשר הגרמניים, בתי־המשפט פעלו
השוחט. לידי למסרם רכושם, להתרים
 גלובקה דוקטור הר הפך בינתיים כי לא! בהחלט נאצי?
 — שהוא אדנואר, הקאנצלר של העיקרי האישי לעוזרו
מובהק. אנטי־נאצי — כידוע

 את ניתן האם אבל נגדו. הטיפו הקומוניסטים אמנם,
 מנענו כן על שלא. בוודאי בולשביקית? לתעמולת־ארם ידנו
 במישפט גלובקה הר של שמו הזכרת את שאפשר כמה עד

 כוחו בכל שניסה המנוול הצורר על התרעמנו ואף אייכמן,
לעדותו. השם את לשרבב
וחסל. נאצי, היה לא גלובקה דוקטור הר
 גלובקה דוקטור הר עשה לא שבוע לפני שבוע. לפני עד

 את מלדרוש גרמניה ממשלת בעד מנע לא הוא כרצוננו.
בן־גל. יוסף הסגרת

 ישראל: בצהרוני הראשיות הכותרות לפתע פרחו כן על
 המטילה לגרמניה, בוז השפל! הנאצי גלובקה, של שמו ימח
 המדענים בעניין לעשות מה להחליט זה היטלראי צורר על

במצריים! הגרמניים
!גרמניה עליך, נאצים

★ ★ ★ משמע: אחד. פה הישראלית, העתונות ? כך אומר י
 ישראל לעתוני המכתיבים מסויימים, בכירים פקידים {■>)

 משמע: זו. בפרשה בהם המתפרסמת מילה כל ההגונים
 משמע: בכירים. פקידים לאותם גיבוי הנותנת שרת־החוץ,

 — החוץ לענייני שרת־החוץ אחראית בה ישראל, ממשלת
 שרת' האחךונות. המלים תשע את למחוק נא חזור! רגע! י

, שרת־ החוץיקרוייה ץ חו , הענ לכל אחראית שהיא מפני ד
גרמניה. מענייני ץ ו ח יינים

 הרבה פרם שמעון מר קובע גרמניה בענייני
יותר.
ו גלובקה דוקטור הר אומר: פרס ומר נ נ י להיפך נאצי. א

 — בן־ברית כימעט בעל־ברית, הוא אנטי־נאצי. היא —
נ״י. גלובקה, חנניה ר׳

 ששרת־החוץ שונים בשטחים עוזר גלובקה אותו כי
 הנזק מכל יותר הרבה חשובה זו ועזרה עליהם. יודעת אינה

מדעני־מיצריים. בעניין להביא יכול שהוא
 (סליחה: הגרמניים המדענים עבודת עם בקשר ובכלל,
 מסע־ד,תעמולה כי פרס מר סבור במיצריים הנאציים)
ומזיק. אווילי בלתי־אחראי, היסטרי, מוגזם, היה הישראלי
 את - הטובה גרמניה את להרגיז למה

 השילומים, משלמי את גלוכקה, את אדנואר,
 הבונדס- של הגנרלים את הבונדס, רוכשי את
 מנגנון■ ראשי את והמדים, העוזים קוני את וור,

 הטובים? המדענים את הגרמני, החושך
★ ★ ★  אמת־המידה לפי העיקרית. השאלה אל באים אנו כך ך

לא? או נאצית א ה הנוכחית גרמניה האם ;נ״ל,1 1
 שעוזר מי הוא אנטי־נאצי לנו. שמפריע מי הוא נאצי

שלמה? מדינה על זה כלל מחילים איך לנו.
 או לסגן־שר לסתם־שר, עניין לא זה ברור:
ובעצ־ בכבודו הרב־שר של עניינו זה לאי־שר.

 לשדודי־ מביא הדבר כי הייפלא כיותר?
השלטון? בצמרת חשוכים מערכות

^ ★ ★ ★
שאזרחי אחד: דבר רק ייפלא ייפלא. לא זה א, ך■)
 הזה, הציני המישחק את בשמם לנהל מרשים ישראל /

קרבנות. מיליוני ששר, של זיכרם חילול עם הגובל
 מחד, ופרס בן־גוריון — בוויכוח הצדדים שני שהרי

 אחת, דעה לגבי תמימי־דעים — מאידך והפקידים גולדה
 למיקוח, עניין הוא ״נאצי״ שהציון כלל: תמימה שאינה

טכסיסי. לשימוש למיסחר,
ואנטי־מוסרית. ביסודה מבחילה זו גישה
 עצמות ועד ישראל מקול רבים, דברים למסחר אפשר
 חסידי בצד טכסיסים. של עולם היא הפוליטיקה בורוכוב.

 כל את כמעט מקדשת המטרה כי הטוענים מאקיאבלי,
 כמעט כי הטוענים איינשטיין, חסידי מתייצבים האמצעים,

יחסי. הוא דבר כל
 יש איינשטיין, פלוס מאקיאבלי של זה בעולם גם אבל
 מעל להזדקר החייבים מוחלטים, שרם מסויימים דברים

 אחד דבר ישראל, אזרחי ולגבינו, והתמקחות. טכסיס לכל
עירעור: ללא מוחלט להיות חייב

אי-טזר גרא גזגן־טזר רא גזתם־-שד, רא גבן־גגריגן: ארנגאר
הגבורה. מפי לבוא חייב פסק־הדין מו.

 הגרמנית לממשלה בן־גוריון דויד מר מכר שנים כמה לפני
 גרמניה אינה היום של ״גרמניה הודיע: הוא תעודת־הכשר.

אתמול.״ של
 שבית־מלון (כשם טוב בכסף זו תעודה שקנו הגרמנים,

 ביד בה השתמשו הרבנות), מן תעודת־הכשר קונה ישראלי
 של בפירסומי־ד,תעמולה פעמים אלפי פורסמה היא רחבה.

 לממשלת־גרמניה עזרה היא וגרוריה. סוכניה ממשלת־גרמניה,
 סף אל להגיע חדש, צבא להקים העמים, למשפחת לחזור

הגרעיני. החימוש
 הוא בלבד. כסף התעודה תמורת גבה לא בן־גוריון מר
 בעיניו חשובים שהם רבים, בשטחים ושרותים עזרה השיג

 הברית התרופפות עם תהיה, גרמניה כי קיווה גם הוא מכסף.
שלו. מדיניות־החוץ של העיקרית המישענת צרפת, עם שלו

 בלתי־נאצית, היא החדשה גרמניה כלומר:
העולם. חסידי אומת אנטי־נאצית,

 משרד־החוץ, בעזרת הבכירים, מפקידיו כמה באים והנה
גרמניה לאמור: צעקני, עולמי -במסע־תעמולה ופותח-ים

 עוזרת גרמניה במיצריים! הנאציים המדענים על מחפה
דור גרמניה וכימי! ביולוגי אטומי, נשק לפתח למיצריים

 שארית־ להשמדת עוזרת׳ גרמניה בן־גל! הסגרת את שת
נאצר! החדש, היטלר בידי הפליטה

נאצית! היא גרמניה
 היי■ מכיליו? יוצא בן־גוריון מר כי הייפלא

דראסטיים צעדים לנקוט החליט הוא כי פלא

 והסכנה אתמול, של הנאצים זוועות זכר
מחר. הנאצים תחיית של המתמדת

 פוליטיים יעדים השגת לשם זוועות־הנאצים זכר ניצול
 מחלל ממנו פחות ולא הקודש. חילול הדיר,ו — קטנים

 בקלות־דעת קובע הוא כאשר ראש־ממשלתנו, המוסר את
 של גרמניה אינה היום של ״גרמניה כיי ומזעזעת עילאית

 אנטי־נאצית. ואינה נאצית אינה היום של גרמניה אתמול.״
אתמול. של וגרמניה היום של גרמניה בין ברור גבול אין

 שבין גרמניה אמש, של גרמניה רק ישנה
השמשות.

 בורחת היא הנאצי. עברה על התגברה לא זו גרמניה
תפקי ממלאים נאצים־לשעבר זה. עבר עם ההתמודדות מן

חייה. מערכות בכל מרכזיים דים
 להקים יכולה היא אך — למוטב לחזור יכולה גרמניה

גרעינית. לשואה העולם את שיגרוף הרביעי, הרייך את גם
 על לעמוד חייבת — הקורבנות מדינת — ישראל
 התרבותי. העולם של כלב־שמירה לשמש חייבת המשמר,
 את לעודד בגרמניה, גילויי־הסכנה על להתריע תפקידה

גילויי־ר,ייפוי.
 מיסחר ישראל מנהיגי מנהלים זאת תחת אך
ובבתכי־אישוסימזוייפים. כתעודות־הכשר ציני

 שמיסחר בלבד יזה לא כי יותר. גדול חטא לתאר קשה
 גם הוא —י שלנו הלאומי המוסר יסודות תחת חותר זה

 הציניות .הנאצית. הסכנה כלפי ציני יחס כולו כעולם מפיץ
 .הדרך את י לסלול עלולה האדישות לאדישות. מביאה

חדש. היטלר בפני
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