
במדינה
העם

ל חו □ מ די ר סו ב א ה
העב האוניברסיטה הנהלת אל:

ירושלים. רית,
מיוח לתפקידים המחלקה מאת:

דים.
הגר הסטודנט של עברו הנידון:

שולץ. גינתר מני
ה את העלתה בנידון מדוקדקת חקירה

הבאות: עובדות
מגיל השלישי, בריין שנים שלוש חי הנ״ל

.3 עד 0
 כלוחס־התנג־ עצמו את הוכיח זו בתקופה

ונועז. אמיץ דות
 וו־ על יושב כשהוא נתפס שנתיים בגיל
 כך על הפירר. של תמונתו את וקורע ריצפה

 ס״ס. איש דודו, מידי מכות של מנה קיבל
 פוליטי לנרדף להיחשב איפוא, יכול, ה!א

הנאציזם. וקורבן
 שיטתי באופן להפריע נהג הנ״ל כי הוכח
תכו קריאות על-ידי ברדיו, הפירר לנאומי

בלא־בלא־בלא. בנוסח פות
 הנ״ל של עברו כי קובעים הננו לכך אי

שינון לגור זכאי הוא וכי רבב, מכל נקי  ב
 סטודנטים עם זחד בירושלים, הטטודנטים

כשרים. יהודיים
 די״וז מונח האם תינוקות. שד עברם

ה המוסד של המגירות באחת זה מעין
בירושלים? אקדמאי
 התפו־ כאשר השבוע, התעוררה זו שאלה

 אז ביותר המוזרות השערוריות אחת צצה
 מיחתה הסטודנטים אגודת המדינה. קום
 ששיכנה כן על ניברסיטה הא הנהלת בפני
ב ,19ו־ 21 בני גרמניים, סטודנטים שני

להלן). (ראה הסטודנטים שיכון
 המחאה, את דחתה האוניברסיטה הנהלת

 קבעה משלה. מגוחכת הערה הוסיפה אבל
 בקפדנות, נבדק הסטודנטים של עברם היא:
 כי לציין שכחה היא רבב. בו נמצא ולא

וה שנים, שלוש בן היה האחד הסטודנט
הת היטלר אדולף כאשר אחת, שנה בן שני
 בברלין. למשרדו שמתחת בבונקר אבד

הנוגעים רוב את השאירה כולה הפרשה

 היא אולם במבוכה. סמוקות כשפניהם בדבר
 הנחיות בהעור במינה. יחידה היתד, לא

 בשאלה לטיפול מוסמכות ומדיניות מוסריות
 מסתירות להימנע היה אי־אפשר הגרמנית,*
מגוחכות.

 למשל, כך, כדיל־הבדודח. •!■״פריד
 הממשלה משרי אחד שעבר בשבוע נמלט

 צודת־טלביזיה צילם בו ירושלמי, ממועדון
מ — מובהקת אנטי־נאצית תוכנית גרמני
 הופיע השבוע ואילו בצילום. יופיע פן חשש

ה חבר לכבוד חגיגית במסיבה אחר שר
 היד, לא השואה בימי האוסטרית. ממשלה

 שחיי לאוסטרים, גרמנים בין הבדל שום
ה הפיתרון יוזם אחד. משותף ברייך ופעלו
 ו־ הגדול אדולף — העיקרי ומבצעו סופי

ב שניהם והתחנכו גדלו — הקטן אדולף
אוסטריה.
למדי לסלוח מוכנה היתר, ישראל מדינת

אנטי אלפים מאות עדיין נמצאים בה נה
 מוכנה היתד, לא היא אבל חיים, שמים

 ואגנר ריכרד אחד. מת לאנטי־שמי לסלוח
 היטלר שאדולף לפני שנים שש לעולמו הלך

הש ממנו ״שאב הנאצי המנהיג אך נולד.
בישראל. יצירותיו פסולות כן ועל — ראה״

 לידיה החיפאית התזמורת נטלה השבוע
ה החרם את לשבור ניגשה נועזת, יוזמה

מיצי אחת את לנגן החליטה היא אבסורדי.
זיגפריד. של האידיליה ואגנר, של רותיו

הט מחריש־ד,אוזניים התגובות רעם אולם
 שאינו ואמר, של המוסיקה את אף ביע

מס דוזקא. החרישיים המלחינים עם נימנה
 ערב להתקיים עמד ניגון־ד,בכורה כי תבר

 שערכו הפוגרום לליל־הבדולח, יום־ד,זיכרון
רח בכל 1938 בנובמבר פלוגות־הסער אנשי

 ה־ לזכר בוטל הודאגנרי הניגון גרמניה. בי
סאירע.
להביא כדי וחצוצרות. תופים עם

 השבוע בא לשיאו, האבסורדים מחול את
 הישר־ האחוזה את והדגיש גרמני שבועון

ב ססגוניים. צבעים בשלל אלית־ר,גרמנית
האחרון הגליון התנוסס הישראליים קיוסקים

 הנחיות לקבוע ניסה הזה העולם עורך •
 החדשה גרמניה על סידרתו בסיכום כאלה
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שטרן״ ״דר השבועון בשער עוזי

חיים אנטי־שמיס אלף ממאה —

(״הכו שטרן דר ההאמבורגי השבועון של
יש ועוזי גרמנית קסדה שערו כשעל כב״),
ראלי.

 ״בלי בשם כתבה על להכריז בא השער
עמו כמה התופסת חצוצרות״, בלי תופים,

ש גרמני, סופר הוא המחבר בגליון. דים
 עתה ושר,תנדב הנאצי, בוזרמאכט חייל היד,

 היא הכתבה הבונדסוזר.* של לחיל־ד,מילואים
למילי גלוייה תעמולה לצבא, שיר־הלל כולה

 מתעטף זה מיליטריזם החדש. הגרמני טריזם
 מופעי- כן ועל עממי״, ״צבא של באיצטלד,

 הקסדה על בנוסף השבועון, בשער עים
 ועניבה. אזרחית .מגבעת גם ותת־המיקלע,

 מחוץ ללבוש, כיום רשאי הגרמני החייל כי
אזרחיים. בגדים תפקידו, לשע;ת
 בפולין ששרת הגרמני, בצבא קצין האם

 גרמני סטודנט על עדיף השואה, בתקופת
מסוכ סימפוניה האם השואה? אחרי שנולד

 שתיים רק הן אלה מהת־מיקלע? יותר נת
 האבסורד, ים מתוך המודקרות השאלות מן

רציני. לאומי לבירור המצפה

דת
ת י ר ה ■ותר ב ש ד ח

. . ו בגדיו, את הגדול הכוהן ויקרע .
 לבקש עוד לנו ומה הוא! ״מגדף יאמר:
 מה גידופו! את שמעתם עתה הלא עזים?

 הוא!״ ״איש־מוות ויאמרו: ויענו דעתכם?״
* ואגנרי כגיבור היטלרהיכו־ ואחרים באגרוף, ויכוהו בפניו, וירקו

הלחי. על הו
. .  ראשי כל ויוועדו בוקר, לפנות ויהי .

ו להמיתו. ישוע על וזקני־העם הכוהנים
 אל וימסרוהו משם, ויוליכוהו אותו יאסרו

. הנציב פלאטוס פונטיוס .  הכוהנים ראשי .
 לא והוא שיטנתם, עליו דיברו והזקנים

דבר. ענה
. .  חג בכל לעם מתיר היה והנציג .
 ההיא ובעת יחפצו. אשר את אחז, אסיר

 בר־אבא. ושמו מפורסם אסיר להם היה
 פילאטוס: אליהם ויאמר נקהלו, כאשר ויהי
 או בר־אבא את לכם, שאתיר תרצו מי ״את
משיח?״ בשם הנקרא ישוע, את
 את הסיתו והוקנים הכוהנים וראשי .. .

 ולאבד בר־אבא, את להם לשאול המון־העם
׳שוע. את
 אעשה ״מה פילאטוס: אליהם ויאמר .. .

״ייצלב!״ כולם: ויענו משיח?״ הנקרא לישוע
ת כראו הי' מאו יועיל לא כי פילאטוס וי

 מים, ויקח המהומה, עוד רבתה וכי מה,
 ״נקי ויאמר: העם, לעיני ידיו את וירחץ
 ויענה ראו!״ אתם הזה. הצדיק מדם אנוכי

בנינו!״ ועל עלינו ״דמו ויאמרו: העם כל
שוע ואת בר־אבא, את להם התיר אז  ׳
להיצלב. אותו וימסור בשוטים היכה

 של אלד, שורות לומד אירופי ילד כל
 של הראשון הספר מתי, פי על הבשורה

 לפני רב זמן רך. בגיל החדשה, הברית
 נח־ ,המבוגר חוש־הבקורת בלבו שמתעורר

ל נמחקת אינה ששוב תמונה בלבו רתת
 את דורש הצודח, היהודים המון עולם:
 והמענה במשיח היורק בן־האלוהים, צליבת

ל שבא יפר,־ד,נפש, הגואל את באכזריות
 ובעוצמת יסוריו בכוח העולם את הושיע

אהבתו.
 לאלפיים קרוב לפני צויירד, זיוי תמונה

 קטנה יהודית כת של תועמלניה בידי שנה
 מנהיגי על־ידי צוואר עד שנרדפה בירושלים,

 שינאה של פרי זד, היה היהודי. הציבור
המבקשת נרדפת לכת האופיינית נואשת,

 בונדס- ההגנה״. ״עוצמת — וורמאכט *
ה לברית הכוונה הברית״. ״הגנת — וור

המערבית. גרמניה של פדרטיבית

— גרוע אחד מת אנטי־,שמי

 נדחית ושבקשתה הרישמית, לעדה להתקבל
ובאכזריות. בבוז

 דברי־ד,תעמולה כי חלמו לא וחבריו מתי
 שנים. אלפי במשך העולם את ינחו שלהם
 ברחבי התפשטה הנצרות קרה. כך אולם

 הבארבא־ אירופה — חדשה יבשת העולם.
 אדירה, תרבות ויצרה לחיים קמה — רית

תר של יצירות־הפאר נוצרית־דתית. שהיתר,
 בציור, באדריכלות, במוסיקה, — זו בות

 רוח ספוגות ככולן רובן היו — בספרות
 תמונה אתר, ריחפה כולן ועל עמוקה. דחית

 בן־ של הרוצחים עם היהודים, של טרומית
האלוהים.

 לשנאת־ היחידה הסיבה זאת היתד, לא
 האירופית התרבות את המלווה היהודים,

 ימי ועד הגדול קארל ימי מאז קדמון בחטא
המר הסיבה זאת היתד, אולם אושוויץ.

הראשונית. כזית,
 הנהגת הפיצה השבוע מאוחר. טיהור

 האנטי־שמיות נושאת הקאתולית, הכנסיה
 בפני מהפכני. מיסמך רבים, דורות במשך
 עולמית״) (״הכל האקומנית ועידתה נציגי

ל האשמה כי הקובע מיסמן־י הונח ברומא
 בכל היהודים, כל על חלה אינה ישו צליבת

 את ללמד הוראה ניתנה למורי״דת הדורות.
זו. ברוח התורה
אולי, הנובע, — פיוס של מחווה זה היה

 לזכר הוזאתיקאן של הרע המצפון מן
ה הרייך בימי 12ה־ פיוס של שתיקתו
 זו להחלטה תהיה אם ספק אולם שלישי.
ממש. של השפעה

 הברית את לתקן יכולה אינה ד,כנסיה כי
 ברורה בלשון מדבר הספר ונוסח — החדשה

 ילד שכל כשם דברי־פרשנות. מכל יותר
 עצמו אלוהים כי רך בגיל לומד יהודי
 מיבצע כנען בארץ לבצע יהושע על ציודה

 רודפים הגויים שכל או השמדת־עם, של
 יוסיף כן — התקופות בכל היהודים את
ב כמו הבא, בדור ללמוד נוצרי ילד כל

 היהודים כי הקודמים, הדורות שמונים
התליין. לידי ומסרוהו עינוהו בישו, בגדו

ה ההומוריסטי בעתון קאריקטורה *
פארדון. גרמני
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