שטראוס ואשתו )בכור האטומי(
האנטומיה של הלב הלאומי

כמדינה

חים ,חסר מומחה לאנטומיה של הלב ה
לאומי.״
 .1ב .

העם
ארבע ו?!יצאו

אתגר
הופיע גליון 59

• אורי אגנרי —
ניתוח אחר־ביקור

• בועז עברון
כרסום בשולי שקספיר

• ד״ר י .ירדור —
אפיפיור גדול הלך לעולמו

אהרון גורן —
גרמניה ואנחנו

• בנימין עומרי —
תהליכים ודיאגרמות

• אהרון בכר —
בן־בלה בדרכי קסטרו ו

• ראשד חוסין ובועז עברון
פולמוס

ראש י :

מאמר

פרנץ יוזף — גואל ישראל

מחיר

ה ג ל י ו ן  45א ג ׳

מנוי

ש נ ת י — 1 0.ל ״י

אל תשכחו לק ח ת
אתכם פנס אקולוקס
^ — ענבר ,הפנס המיו־
^ עד לשמש אתכם
^ בהתמדה וללא צורך
 2בהחלפת סוללות.

עברית * אנגלית * צרפתית * גרמנית
נמשכת ההרשמה

_

לקורסים מזורזים לתלמידי בתי־ספר יסודיים ותיכוניים.

כתות מיוחדות למבוגרים
תל־אביב

נחלת בנימיו  ,2טל56347 .
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חיפה

ארבעה אנשים הראו השבוע לאומר .ה
ישראלית כולה מה זה כבוד אנושי פשוט.
הם לא ר,יו ישראלים.
במשך כל תריסר ימי שהותו בארץ ,לא
ניתקל פראנץ־יוזף שטראום אף בהפגנה
ספונטאנית אחת של אי־רצ׳ון .הוא ניפגש
עם אלפי ישראלים — בצבא ,בקיבוץ ,ב־
בתי־חרושת ,בכור האטומי ,ברחוב .מבין
כל האלפים האלה לא היה אף א ח ד שרמז
לו כי העם העיברי לא שכח את מעשי ה
גרמנים .מבין אלפי הפנים שחייכו לעומתו,
לא היד ,אף פרצוף אחד שד,רצץ לזכר
ששת מיליוני הטבוחים.
עד שהגיע שטראוס ,בלוויית פמלייתו ה
מנופחת והצוהלת ,לחדר־האוכל של מלון
באילת .ליד אחד השולחנות ישבו שני
גברים ושתי נשים — יהודים בריטיים .ב
היכנס שטראוס לחדר ,קמו הארבעה באופי
ספונטאני מכסאותיהם ,באמצע הארוחה ,דו
ממים וזועמים ,ויצאו*.
קרנבל עליז .הפגנה זו גילתה ,בפש
טותה האנושית ,בדרך ההשוואה ,את ההידר
דרות המוסרית הנוראה של תושבי ישראל
בשנים המעטות של קיום המדינה — הידר
דרות שמקורה בשחיתות ד,שלטון ,בהת־
נוונות המפלגות ,בהעדר כל הנהגה מוסרית.
קונן משורר הפלמ״ח חיים גורי ,הקול
המצפוני האחרון בעיתונות היומית ,מעל
עמודי למרחב:
״תיאוזור הויס ,נשיא גרמניה המערבית,
שביקר בבריטניה ,ישב ליד המלכה ,במר
כבה המלכותית ,שעברה לאורך רחובות
מחרישים ,מול המון דומם .לנשיא ליבקה,
שבא ■אחריו ,קרה דבר דומה בעברו ליד
דה־גול בשאנז־אליזה .הצרפתים שתקו .כאן
כולם מחייכים אליו ,ועוזי גל ,יוצר העוזי,
לוחץ את ידו וכולם מאושרים.
״  ...חשבתי כי יקבלוהו אנשים קרי־
מזג ,נוקשים ,בעלי תחושת־כבוד ,ענייניים,
היודעים במיקצת את חוכמת ההיגיינה ה
נפשית .לא דובים ולא יער .הוא לא בא
הנה כאיש המבטא את ה מ צ ו י הטראגי
והנפתל ,אלא כאורח רצ ו י  .ופלא הוא כי
לא חצה בשדרות ילדים מנופפי־דגלונים ,כי
לא נטע עץ ביער הקדושים ,בהרי יהודה.
״  .. .הביקור הזה ,שמצדיקיו תלו בו
את אימת האין־ברירה ,בשם החיים והביט
חון ,הפך מניה וביה לקרנבל עליז.
״וכר ממוות הכל .וגס הבטחון ,שפירושו
חיים ,מזדהם והולך .מפני שבין כל המוס
* ההפגנה המאורגנת היחידה בכל ימי
שהותו של שטראוס נערכה על־יי־י חברי
משק הקיבוץ המאוחד אילות ,בקירבת אילת,
הם פרצו לשדה־התעופה ,נופפו לעיני שט־
ראום בשלטי־מחאה ,ביניהם הסיסמות ״פרס
ושטראוס — ראום!״ ו״שטראוס ופרם —
אותו הארס!* שלטים דומים ,שהוצבו על־
ידם לאורך הדרך לאילת ,הוסרו על־ידי
חיילי צה״ל.

ביום שפראנץ־יוזף שטראום ,יושב־ראש
מפלגת האיחוד הנוצרי־סוציאלי בבחיאריה,
יצא מישראל ,קיבל הסניף של אותה מפ
לגה בעיר מולדתו של שטראום ,מינכן,
החלטה מעניינת ,המעידה על אופי המפלגה
כולה ,ועל הרוח שהחדיר בד ,מנהיגה.
החליט הסניף :על ממשלת גרמניה )ש־
מפלגה זו שותפת בד (,להעניק חנינה לכל
פושעי־ד,מלחמה הגרמניים — כולל משמי־
די היהודים .כמו־בן על ממשלת גרמניה
לדרוש את הענשת ״פושעי המלחמה האמי
תיים״ — אותם שביצעו ״מתוך מניעים
שפלים״ פשעים נגד גרמנים בעת ומלחמה
למיגור הרייך השלישי.

הכנסת
דוגמה חיה
פעמיים תוך חצי שנה התפטרו באירופה
שרי־בטחון .בפעם הראשונה סולק משל
טונו שר־הבטחון הגרמני שטראוס .השבוע
סולק שר־הבטחון הבריטי.
רקע הסילוקים היה שונה .הגרמני סולק
על רקע פעולתו הבלתי־חוקית לחיסול ה
שבועון המסויים .הבריטי סולק על רקע
יחסיו האינטימיים עם נערת־הטלפון כריס־
טין קילר.
אולם הגורם הרישמי לפיטורין היד ,שווה
בשני המיקרים :שניהם נדרשו להתפטר
מפני שמסרו בפארלמנט הודעות־שקר על
פרשות אלה.
היה בכך לקח עגום לפארלמנט הישראלי,
שהתרגל זד ,מכבר לשמוע מפי שרים ב
כלל׳ ומפי שריד;בטחון בפרט ,הודעות כוז
בות — החל בפרשת ר,עוזים באנגולה וכלה
בפרשת עירו הנאצי של האורח שטראום.
״אילו יכולנו להכריח שרים להתפטר בגלל
הודעות־שקר,״ ד,ירד,ר השבוע בקול־רם ח״כ
מרכזי ,״לא היו נשארים שרים בישראל.״
לעומת זאת ,יתכן כי העם היה ,במיקרה
זה ,רוחש כבוד רב יותר לכנסת.

המישטר
בר״ת הפחד והספסרות
״מפא״י מתכוונת לבחירות,״ אמרו רבים,
לפני שלוש שנים ,על נסיונותיר ,של מפא״י
להשתלט על הרבנות הראשית ומשרד ה־
דתות .במרכז מפא״י הוקמה אז ועדה מיו
חדת — בה ישבו מזכיר המפלגה יוסף
אלמוגי ,קודמו במזכירות גיורא יוספטל,
זלמן שזר ,ישראל ישעיהו ,יצחק קורן ו
משה שרת — שתיכננד ,את פרטי הכיבו
שים במשרד הדתות .התוצאה :אנשי המם־
ד״ל הורחקו מעמדות־ההשפעד ,ובמקומם
הוכנסו צעירים הקרובים למפא״י.
צעד שני נועד לכבוש את הרבנות ה
ראשית .במיבצר דתי זה התכוננה מפא״י
להושיב את איש־אמונו של דויד בן־גוריון,
הרב הצבאי ד,ראשיי שלמה גורן .על הטענה
כי מפא״י משתלטת על מיבצרים אלה כדי
להפכם לעמדות הסתערות על המוני העו־
לי< החדשים ,בימי בהירות ,השיבו ראשי
)המשך בעמוד (7

החלוץ  ,27טל69265 .
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