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 920043 בהריה טלפון:

★
 רק נותר ,28.7 של במחזור

מצומצם. מקומות מספר
8.8 של במחזור

מקום. יותר אין

5? ^ אתאר
 בקיוסקים למכירה ונמצא

: ן כ ו ת ב
. - נתן מיכאל

הבטחון שר של הכבוד אורח
 האורח - אלמגור דן

 מפ״ם! —הבלם - אבניי אורי
- גפן שמואל

 צלול בחשבון שנאה
- קינן עמוס

 אמנותי סרט עושים איך
 שגריר־רוצח — עדין אלברט

- עכרון בועז
המוסכם בערכי המורד

— עמרי בנימין
 הכוחות יחסי תחזית

 אגורות 45 הגליון מחיר
 ל״י 10 :לשנה חתימה דמי

תל־אביב ,3006 ד. ת. :הכתובת

חלה מה ה ש הר ס ה ר קו הקיץ ל
ל־ אבשבוע)2 (יולי־אוגוסט,

קורנות
ת י ר ב ת ו/או ע י ל ג נ א

גרג״ ב־״אולפן
ההרשמה: מובטחת! ההצלחה

 .במעלה״ בית־ספר :חיפה .5 גורדון רח׳ בר־קמא, : ת״א
ם י מ ש ר נ ש ה ד ח י ב נ ו ו ה י י ! נ ה ח נ ה מ

)2 מעמוד (המשך
האב המצב נוצר ועוד. שפיגל, דר טייס,
 חופש־העיתו־ ניתן ישראל אדמת שעל סורדי

ה לגדול לא אך — זרים לשבועונים נות
 העיתונים משלושת אחד בישראל, שבועונים
במדינה. ביותר הנקראים

ה העיתונות אנשי הגיבו לא זאת בכל
 ישראלים). ברובם, הם, (שגם והזרה מקומית

 ולהתייעץ, להיוועד שהות להם היתד, אילו
 מסקנות ומסיקים מוחים שהיו לוודאי קרוב

העיקר. לא זה אך כלשהן.
 לא במקום בו כי היא המכרעת העובדה

עי לעיני בריאה. ספונטאנית, תגובה היתר,
 חופש־ את לדרוס היה אפשר ישראל תונאי

 שהדבר מבלי וביוהרה, בגסות העיתונות
מיידית. להתפוצצות יביא

 — ולמען — בנוכחות הדבר נעשה כאשר
ה בימי פעיל נאצי בעצמו שהיה איש

ל אי־אפשר השלישי, הרייך של בראשית
גם היה זה כך הרי : האסוציאציה מן הימנע

 ורק קטנים. בדברים התחיל זה שם גם שם!
 כל אפשרי, הדבר כי לרודנים נסתבר כאשר

 הקיץ — ומוחצת ספונטאנית התנגדות אין
 חוקה, שום הגרמנית. העיתונות על הקץ
 חרויות על יגנו לא מופשטים עקרונות שום

 תגובה בהעדר כוחות־החושך, מפני האזרח
כוחות־האור. של אוטומטית, ספונטאנית,

 הרגישו לא עצמם העיתונאים כי ניראה
מ — ולראייה המסיבה. אחרי בנוח עצמם

שלו רק העזו העיבריים העיתונים כל בין
ה את להזכיר למרחב) חרות, (הצופה, שה

 ושני הארץ כולל — האחרים כל התנגשות.
 למרות בשתיקה, עליה עברו — הצהרונים
 מקיף דו״ח לכולם סיפקה עיתי״ם שסוכנות

 העתונאים התחרו זאת לעומת כך. על
 עם מיוחדים״ ״ראיונות השגת על החרוצים
פרס. שמעון באישור שטראום,

★ ★ ★
עצמה בגרמניה כי הוא המצער הדבר

מכתבים
ישראל ידידי
 שטראום? אחרי פרם טר י יזמין מי את

 של שיחרורו למען להשתדל לו מציע אני
ו בשפאנדאו, עדייו הכלוא הם, רודולוי מר

כאו לארץ להזמינו
משרד-הבטחוז. רח

 של סגולותיו הנה
שאפ כפי הס, מר
 בהודעה לפרסמן שר

 היה אומנם רשמית:
נעוריו, בימי נאצי

ב כד על כפר אד
הת (לפני 1941 שנת
כא ההשמדה) חלת
 הרייר את נטש שר

 לקח אז עד השלישי.
ב־ מאוד פעיל חלק

 גרמניה יהודי שיכנוע
ל הגלות מן לצאת

להש רצה ישראל.
ו גרמניה בין לים ל המערב, מדינות הס
 המלהמה המשכת שם

לאדריכל לחשבו אפשר כן ועל — ברוסיה
 ט־ ייצא אם ישראל. נם משולבת בו נאט״ו,

למען רבות יפעל כי ספק אין בית־הסוהר,
דיפלו יחסים כינו:

ו בון בין מטיים
ירושלים.
 אין הצער, למרבה

להז יכול פרם מר
 מר את לארץ מין

 הנה היטלר. אדולף
ה הסגולות, רשימת

כ הזמנה מצדיקות
זו:

 חייו כל הקדיש
 לבע־ רבה מחשבה

 תרם היהודית. ייה
לחי מכרעת תרומה

 ונתן הגלויות סול
להק מכרעת רחיפה

 ישראל. מדינת מת
ר האינטנסיבית פעולתו ל ט הי

ה את שהניחה היא
הכל את שהציל השילומים, להסכם יסוד
תל־אביב מימיני, ג. הישראלית. כלה

ל המשותפים דברים כמה על הצבעתם
ה את שכחתם אד ושטראום. פרם אדונים

זואולוגית. קירבה ביניהם קיימת עיקר:
עופות. שניהם
 לנבלות. הנמשד טורף, עוף הוא פרם

בעי המצטיין עוף הוא (בת־יענה) שטראום
סכנה. בעת בריחתו, במהירות קר

תל״אביב לויט, אהובה
 ראה — הפרס אצל. היען הלך לחינם לא

תמונות.

 על שהאחראים העובדה היא מכל מזעזעת
ו — הזאת החרפה כל מ י י ר ר ב כנ ח

י סת, ר ח ב  בואו למועד ביחס העם, נ
שטראום. של

 יגרמו שלא כרי — אותם? רימו ומדוע
כרו בשאתם קלה, אי־נוחיות שטראום להר
 שהורשתה דמוקראטית, פעולה נגדו, זים

כאו כרושצ׳וב של בבואו באמריקה אפילו
רח.

 בזיון־ חמור שם אמיתית, בדמוקרטיה
 האחראי היה טבזיוז־בית־הטשפט, הפרלמנט

_ שלו. הקאריירה את גומר שקר'זה על
תל־אביב מאיר, איתן

 ״פרנץ במאמרו ,24.5.63 מיום ב״דבר״
שב ק. סותר רצוי״ אורח — שטראום יוזף
 מם משלם הוא אחד מצד :עצמו את תאי

 את בהאשימו היהודי לשוביניזם שפתיים
י העם כל נ מ ר ג ה המשטר בפשעי ה

 בהמשך מודה עצמו שהוא למרות — נאצי
 נמצאו פורענות מקום שבכל בעובדה, מאמרו

מא הוא ליהודים; שעזרו טובים גרמנים
ם את שים י נ מ ר ג  עצמם את ״שהוכיחו ה

ן עמנו של כרוצחים י א ו ו נ ם א י ל ו כ  י
ד ו מ ע ׳ ל ״ בד ם ה י ת ו מ ה (הדגשת א
 בואו את מברר הוא שני ומצד — מעתיק)

 הבטחוז שר — גרמני״ ״גדול אותו של
ש המערבית גרמניה ממשלת של לשעבר

 בפרשת לשימצה שנודע חלקו בשל הודח
״שפיגל". העת כתב

״גדו מתבטאת במה היא: גדולה תמיהה
 שרת שהוא בזה מדינאי? אותו של לתו״
 היטלר? של בתקופתו הגרמני בצבא כסגן
הגר הצבא חימוש לקראת חותר שהוא בזה
 שהוא בזה אטומיות(!)? בפצצות מני

 במה מצחינות? שחיתות בפרשות הסתבר
 בזה כדימוקראט? עצמו את הוכיח הוא

העתונות? חופש את לחסל ניסה שהוא
 איש של הזמנתו אם היא רבתי שאלה

ח כזה ר ו א י כ מ ש  ישראל מדינת של ר
 הנשיא של במדיניותו פגיעה תהווה לא

 של האטומיות לאמביציות המתנגדת קנדי
 למיטב לחי וסתירת גרמני״ ״גדול אותו

ב שיצא והמשכיל המתקדם הגרמני הנוער
 הדיכוי נסיו! נגד להפגין בכדי רחובות
1 ? זה שטראום מצד הפה ובלימת

אמירים זמיר, שלום
הש את הזאת במדינה שאוסרים העיקר

שטראום! ריכרד של המוסיקה מעת
תל־אביב כ״ץ, יואל

 חיי, מאכזבות אחת את נחלתי השבוע
 של בואו כנגד המחאה עצרת בעת זה היה

שטראום.
 כבעצרות זו, בעצרת המשתתפים מיעוט
 השיתוק הניע היכן עד שוב הוכיח האחרות,

כולו העולם קבל שהראה זה בעם שפשה

(יענה) שטראוםפרם
 הממלכתי לביקורו ממתין אני ...ועתה

בכר! קורט של
 ירושלים קדיש, חיים

.מן .  של ביקורו נגר להפעיל היה הדין .
 זיהום למניעת כנוביץ חוק את שטראום מר

בישראל! האוויר
 טבריה רבני, אריה

 המתחוללת הזאת, הנוראה הפארסה בכל
 ביותר הנורא הדבר הרי שטראום, סביב
 ההתרפסות מחול כמו בעובדות, כלול אינו

 חיוכים, (כולל הגרמני בפני ושות׳ פרם של
 כותרות לא וגם היתר), וכל מעיל, הלבשת

ת ו י ש א  על נוטלת ״בון כמו: בעיתונים, ר
ישראל״. בטחון אחריותה

 כי ולשמוח, לאהוב מסוגל שאינו רק שלא
לשנוא. אפילו אם

 אם — מתלבט עוד אני אהר בדבר רק
לאול במוצאיישבת שנהרו הללו, ההמונים

ה האופיום מנת קבלת לשם הקולנוע מות
לרח או בוז של לקיתון ראויים שבועית,

מים.
ירושלים רותם, יובל

פג בישראל שטראום של ביקורו עובדת
 שעות כמה במשד אלה. של מכה כמו בי עה

כמשותקת. הייתי
 כל הרגשתי: השיתוק, מן החלמתי כאשר
יש ״רוח מת. ישראל״ ״עם אבדה התקווה

של קמ״ט אלף 20 רק נשארו נמוגה. ראל"

;343 הזה המודם


