הקיול היקר ביותר...

במדיח־.

הטיול של ״תורעולם״ לסקנדינביה הוא
היקר ביותר ,והסיבה פשוטה .הוא היחיד
המעניק למטייל את כל היתרונות הבאים:
שהות של  17ימים מלאים בסקנדינביה,
ארבעה ימי שיט בספינת חופים לאורך
חופי נורבגיה ,כלכלה מלאה בעת שהותך
בסקנדינביה ,חמישה ימים בלונדון כפתיחה
וחמישה ימים בפאריס כסיום .אם כבר
להרחיק עד סקנדינביה — כדאי גם לראות
אותה באמת .המחיר הוא  2585ל״י.
היציאה  :ב״ 30ביולי.

מ לי\ אל גן העדן...
״גן־- .לדן של הים התיכון״ — זהו כינויו
של האי מיורקה שליד ספרד ,בו אפשר
לבלות השנה בפעם הראשונה חופשה
קיצית בלתי־נשכחת בנוף מופלא ואקלים
מבריא ,וכל זאת במחיר שאינו עולה על
בילוי חודש של חופשה קיצית במלון
מפואר בישראל )המחיר הוא החל מ־ —925.
ל״י( .היציאה  :ב־ 7ביולי וב־ 21ביולי.
לבח רתך גם טיול מעמיק בספרד המקסימה
ובפורטיוגל רבת ההיסטוריה .בקש פרטים
מלאים.
״

למי שדורש הרבה...
המעונין בטיול המקיף את אירופה כולה,
הרוצה לנצל את המסע הקיצי לסיור רב־
— למענו תוכננו שני טיולים
ממדים
המקיפים שבעה או שמונה מארצות אירופה
והמגיעים לאנגליה .האחד ,הנמשך  41יום,
יוצא לדרך מ־ 5ביולי והשני ,ל־ 35יום,
ב־ 11ביולי .שני הטיולים מקיפים את
איטליה ,שויצריה ,הולנד ,בלגיה ,לוקסמ־
בירג ,אוסטרה ,אנגליה וצרפת.

פרטים והרשמה .בכל משרדי

פאטרא

סוכנות נסיעות כע״כז
ת״א  :רח׳ נחלת בנימין ,63
טל64793 ,64059 .
חיפה  :שער פלמר  , 3טל2795*66622 .
ירושליט  :רח׳ יפו פינת
שטראוס ,טל22186 .
סוכנים לטיולי
תורעולם בע״מ
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רחוק .אך בגרמניה ממשיכים הפרשנים ב
ניסיונותיהם לפענח את סוד הביקור —
וגילוייהם יכולים להדהים כל ישראלי טוב.
״איש אינו יכול להסביר לעצמו מדוע
עמד שטראום על רצונו לבקר בישראל,
למרות המחאות שם,״ כתב הפבשן ודלף
שנקה ,בכתב־העת הרציני פוליטיקה חדשה,
המבטא את השמאל הלאומי בגרמניה .״הלא
היה ברור כי מחאות אלה יביאו לתשומת-
לב הציבור כמה נשכחות בלתי־נעימות .ה־
גירסר ,הנפוצה ביותר בציבור קשורה ב
עובדה ששטראוס איבד את תמיכת הפנסיה
הקאתול ת במאבקו על בחירתו מחדש ל
נשיא מפלגתו .א מרים שהוא רוצה לקבל
גיבוי מן היהודים ,אהרי שאיבד את גיבוי
הכמרים.
״אולם,״ הוסיף שנקה ,״אין זו גירסה
משכנעת .ספק רב הוא אם הידידות הישר
אלית תחזק את פופולריותו של שטראום
בכפרים של בוזאריה.״ היה זה רמז דק
לעובדה שבוחריו של שטראוס הם ,בדרך
כלל ,לאומנים אנטי־שמיים.
פאול הפך דשאוד .״שטראוס הוא
אדם די פיקח כדי לתפוס כי המחאות ה
ישראליות משפיעות לרעה ,מבחינה פסיכו
לוגית ,על סיכוייו .על כן ברור כי נסיעה
זו ,בעיתוי זה ,מוכרחה היתה להיות לה
סיבה דחופה ביותר — סיבה שהיתר ,שקו 
לה כנגד כל הצדדים השליליים.״
הזכיר הפרשן :אחרי ככלות הכל ,הרי
שטראוס היה אחד הצירים המעטים בפרל
מנט הגרמני שלחם בשעתו נגד הסכם-
השילומים ,מתוך טענה שהדבר יזיק לקשרי
גרמניה בעולם הערבי .אם כן ,איך הפך
שאול לפאול — או ליתר דיוק ,איך הפך
פאול לשאול?״•
בהקשר זה הזכיר הפרשן פרשה ,שיש בה
כדי להפתיע ישראלים רבים .היא נוגעת
לרכש העתים למען הצבא הגרמני .מסתבר
כי ראשי הצבא הגרמני כלל לא רצו להז
מין את העתים ,העדיפו תת־מיקלע מסויים
שאפשר היה לייצרו בגרמניה ושנחשב ל
יעיל הרבה יותר מן העוזי .אולם שטראוס
התעקש להזמין את הנשק הישראלי ,מ
טעמים פוליטיים.
פראנקו ,סלאזר ,פרס .נסיעתו של
שטראוס לישראל לא היתד ,פעולתו המוז
רה הראשונה מאז סילוקו.
אחרי הסילוק נשאר שטראוס במשך שבו
עות ארוכים במשרד־הבטחון ,בילה ימים
ולילות בארכיון ,עבר על כל התיקים של
ימי כהונתו רבי־השערוריות .מטרתו :לזייף
את התיקים ,להעלים מיסמכים שלא היו
נוחים לו ,לתקן מיסמכלס אחרים.
♦ שאול מתרשיש יצא להילחם בנוצרים,
שינה בדרך את ךעתו ,הפך לנוצרי ונקרא
מאז בשם פאול.

גם לאחר מכן לא נסע שטראום לוזילה
הגדולה שלו בסאן־טרופז ,בריביירה הצרפ
תית ,אלא נסע לספרד — הארץ בה נאסר
בשעתו ,ביוזמתו שלו ,עורך דר שפיגל.
אין ספק כי רצה לטשטש את עקבות מע
שה בלתי־חוקי זה ,שפרטיו עוד יצופו ב
משפטים.
לאחר מכן נסע שטראוס לפורטוגל ,שם
נמצאת החברה המיסחרית של דודו ,שעמ
דה במרכז שערורייה של הזמנות לצבא ה
גרמני .גם שם רצה ,בלי ספק ,לטשטש
עקבות.
״עכשיו נסע לישראל,״ סיכם הפרשן .״ה
אם גם שם רצה לטשטש עקבות מסויי-
מים?״
בספרד ובפורטוגל נפגש שטראוס עם
שני ה מ תי ם הפאשיסטיים ,פראנקו וסלאזר.
לאחר מכן נפגש בישראל עם פרס .האם
מיקרה הוא כי שלושה טיפוסים אלה הו
פיעו בהקשר אחד?•
ס י ק ו ר קו ד ם .עובדה אחרת מצביעה
אף היא על הרצון לטשטש עקבות .העוב
דה :ביקורו של גרמני אחר בישראל ,שב
עה שבועות לפני ביקורו של שטראוס.
איש זה ,פקיד גרמני בכיר ,נחשב לנושא-
כליו של שטראום .אחרי ששטראוס סולק,
נודע כי אותו איש עומד לעוף אף הוא
ממשרתו .בכל זאת הוזמן לישראל .לשם
מה הזמין שמעון פרס אדם העומד להיות
מסולק מכל תפקיד ,וששוב אינו יכול
להביא שום תועלת בעתיד?
מסתבר ,איפוא ,ששטראוס הקדיש מאמ 
צים רבים כדי להעלים עובדות מסויימות
הנוגעות ליחסיו עם שמעון פרס ,יחסים
שהתחילו לפני שנים רבות ,כששטראוס
כיהן עדיין כשר בלי־תיק ,ולאחר מכן כ
שר לענייני האטי*.
אולם לא היתר ,זאת כוונתו היחידה .נת־
לוותה אליו כוונה שניה — להציג את עצמו
כמנהל מדיניות־חוץ עצמאית ,כדי לתקוע
יתד בגלגליו של שר־החוץ הרשמי .כי או 
תו שר ,שרדר ,הוא מתחרה רציני מאוד
בעיני שטראוס.
נוצר מצב משונה :שטראוס עזר לפרס
לנהל מדיניות־חוץ בניגוד לרצון גולדה
מאיר ,ופרס עזר לשטראוס לנהל מדיניות־
חוץ בניגוד לרצון שר־החוץ הגרמני.
נסיונות אלה לא עלו יפה .״שטראוס
חופר ומעמיק את קברו הפוליטי,״ הגיב
דובר של משרד־החוץ בבון על הכרזותיו
הפוליטיות של שטראוס בעניין ישראל■
א י ש ח ז ק .שטראוס עדיין אינו~נמצא
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• לפני שנתיים ,בעת מרד הגנרלים נ
אלגייריה ,הצביע דובר האו־אה־אם על ספ
רד ,פורטוגל וישראל כעל שלוש המדינות
מהן קיווה לקבל עזרה.
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