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קריסטל לוקס .היחידה עם אגיטטור ,המכנס
בשטה דו ביוונית.
קריסטל לוקס ,היחידה עם מערבת סינון מתמיד
של המים ,הנשארים נקיים ל־סג ק-ג כניסה.
קריסטל לוקס ,היחידה המיוצרת בשטת הסרט
הנע ,המבטיחה סטנדרט קנוע ואיכות גבוהה.
קריסטל לוקס ,היחידה המשווקת לחוע לארע.
קריסטל לוקס ,היחידה המבטיחה לעקרת הנית -
נוחיות בשסוש ,הסבון בהוצאות ובזמן.

נוטים קלאיס בבלס 1מ1יזהנ־קריסטל־בארץ.
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הגיליון האחרון הכיל שני כתבי־אישום
נגד עמדת הכנסייה הקאתולית בימי ה
שואה :תמצית מחזהו של רולף הוכהום,
ומאמר־הלוזאי של אורי אבנרי .מן הסתם
שאלת את עצמך :מה אומרת הכנסייה עצ
מה על נושא זה?
בטאוני הכנסייה פירסמו ,כמובן ,מאות
מאמרים נגד המחזה ממלא המקום .הכחשות
אלה תומצתו בצורה יעילה ביותר על־ידי
ירחון הומוריסטי גרמני בשם פארדון )״סלי
חה״( .כתב־עת זה לקח את הודעות הודאתי־
קאן ,מאמרי בטאון האפיפיור ודברי עתונים
קאתוליים אחרים ,שם אותם בסי קאוידינאל
דמיוני ,במונולוג הבא:
• ובכן ,הטיפוס הזה הונהוס כתב איזה
מחזה ,בו הוא טוען כי פיזם ה־ 2ו ,ממלא־
מקומו של ישו המשיח ,לא סחה נגד הש
מדת היהודים.
• זוהי ,כמובן ,השמצה זדונית ,חוצפ
נית ושקרנית .את המענות האבסורדיות ה
אלה אפשר לסתור סתירה מוחלטת במילים
מעטות!
• ראשית :הברנש הזה הונהוט צעיר
מדי .הרי אז היה עדיין ילד! אין הוא בכלל
יכול לדון על המניין הזה?
• זאת ועוד :המיבנה הדראמתי של ה
מחזה רעוע ביותר .זאת בכלל לא יצירה
אמנותית .זהו כרוז!
• אחרי ככלות הכל ,פיוס ה־ 2י פעל
תמיד לטובת גרמניה ,וגס התבסא כמה פע
מים בפירוש נגד המלחמה.
• שקרנותו של הוכהוס זה בולטת ב
טענתו כי היו לו שיחות בוואתיקאן .לי
וואתיקאן לא ידוע על זה שוס דבר באופן
רישמי.
• ומעל לכל :כל זה נעשה כצל חומת-
החרפה בברלין! העוול בגרמניה המזרחית
בכלל לא מעניין את הוכהוט זה .מדוע הוא
לא כותב דראמה על זה?
• מה התוצאה של כל העניין 7רווח נקי
לקומוניסטים!
• כן נסתרו כל טענותיו של הוכהוט
זה ,נקודה אחרי נקודה ,סתירה מוחלטת!
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אגב ,אותו גליון של פארדון מכיל דו״ח
של משפט דמיוני .מסתבר כי אדולף הים־
לר חי .אחרי המלחמה שינה את שמו ,ועלה
לדרגת מנהל־כללי של אחד ממשרדי־הממש־
לה .אבל בגרמניה שולט החוק ,וכך הובא
היטלר למשפט .להלן קטע מן הפרוטוקול:
השופט  . . . :אד מה בעניין הפיתרון
הסופי?
היטלר  :על זה לא ידעתי כלום .בכל
אופן ,לא ידעתי יותר מן האחרים .הייתי
מתבייש .כן ,הייתי מתבייש.
השופט  1אבל הרי אתה בעצמך כתבת
שאתה נגד היהודים .על כל פנים ,הסתמכו
עלין.
היטלי  :לא יכולתי למנוע את דה.
השופט  :יותר מחמישה מיליונים...
היטלר  :בזה לא רציתי ,לא בכל־כן
הרבה.
השופט  :בבקשה?
היטלי  :מליחה .רציתי לומר שלדעתי
נהרגו פחות.
ה שו פ ט  :אם כן ,למה לא התפטרת?
היטלי  :תאר לעצמך ,כבוד השופט ,מה
היה יכול לעולל אדם אחר במקומי! למשל
הימלר! רק הודות לי עבר הכל בצורה כל
בן מתונה .נשארתי במקומי כדי למנוע דב
רים גרועים יותר .חוץ מזה פעלתי תוך
נדי מילוי פקודה.
הי טו פ ט  1הפקודה של עצמן?
היטלי  :פקודה היא פקודה.
לאחר מכן הגיש היטלר ,כמיסמכי־הגנה,
צרור של מכתבי־רועים שפורסמו בשעתם
על־ידי בישופים גרמניים .למשל :״מטרות
ממשלת הרייך הן זה מכבר מטרות הכנסייה
הקאתולית.״ וכן :״אנו משוכנעים ,כי רק
הודות לתנועה הנאציונל־סוציאליסטית מוג
רה הסכנה של הבולשביזם ההרסני.״ וכן:
״עם אלוהים ,למען הפירר ,האומה והמול
דת•״ וכן :״יברך אלוהים את הפירר שלנו,
המפקד העליון של הוזרמאכט ,בכל משי
מותיו.״
בתום הישיבה נאנח התובע :״אני רואה
שחורות .אילו יכולנו להוכיח שהשמיע ל
פחות הערה אנטי־שמית אחת א ח ר י שנת
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