
בעולם

מ בע אהזןר1ה לשיפזו ישראלי מנון
234630 טל. ת״א,

 החומר בקריאת זמנך מיטב את להשקיע תצטרך לא
 עבורך... ההכרחי המקצועי

 צרכיך... לכל לפתע יספיקו היממה שעות
 כל ותזכור ותקלוט כמה פי מהר הכל לקרוא תוכל כי

יותר. טוב דבר
 והזכרון, הקליטה כושר לטיפוח החדישות השיטות את נצל

 נכונים קריאה הרגלי ליצירת והריכוז, העירנות להגברת
הקריאה. מהירות ולהגדלת
 לשיפור הישראלי המכון של מהירה לקריאה בקורסים
 למידה ושיטות מודרני אופטי ציוד בעזרת הקריאה,
 לקלוט ,4—2 פי גדולה במהירות לקרוא תלמד חדישות,

 יותר. רב זמן אותו ולזכור יותר טוב החומר את
 :והרשמה הסברה חופשיים, הדגמה שעורי

בערב. 8—6 ה׳ ד׳, ב׳, א׳, ימים אמריקה, ציוני בית

 תוכל
 גלןרוא

 כל את
 הםפרים
עליהם... שחלמת

ר קורסי□ ק ב ב ר ע ו
הקורס פתיחת

1.5.65
 ״דיאנד,״ לספרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום־יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון מ׳. ג׳, א׳, בימים

־ שו ך ע רכ צו ק ם מ ל ת ש מ

226066 ף)טל.1דיזנג (ככד1 תארייום

ת ארצות הברי
□ □ צלבי בועדי

 — ״קוקלוס״ לעצמם קראו ר,ם תחילה
 היו הם ״מעגל״. שפירושה יוונית מילה

 בדרום טנסי במדינת צעירים חצי־תריסר
 מלחמת־ למחרת זה היה ארצות־הברית.

 לחיילי להחזיר ביקשו והצעירים האזרחים,
 באנשי־ וללחום זכוולהבחירה, את הדרום
הדרום. את לעשוק שבאו הצפון

 הארגון. על שמועות־זוועה נפוצו במהרה
 של החללים מרוחות מורכב שהוא נאמר

 כושים. לרצוח בלילות היוצאות הדרום, צבא
מבתי בלילות לצאת חששו ולבנים שחורים

 מדי התרחשו והצתות רציחות הכאות, הם,
 שתואר מכפי נאצלות פחות היו הן לילה.
הרוח. עם חלף ובסרט בספר

 השם שמו. את הארגון שינה במהרה
 לקול חיקוי ל״קו־קלוכס״, שונה ״קוקלוס״

 המבהיל הצליל להשלמת אקדח. של ההדק
 מילה — ״קלאך המילה גם נוספה

משפחה. שפירושה משובש) (בכתיב סקוטית
ה תחילה, עמד, ההדק נזשפמת בראש

 חיל" של אלוף פורסט, בדפורד נתן גנרל
יסו כי לדעת נוכח הוא הדרומי. הפרשים

 והסיק ארגונו, לתוך הסתננו פליליים דות
 הקמת אחרי שנים שלוש כבוד. של מסקנה

התפרקותו. על פקד הוא האירגון
ם ס ן. קו קו ר ד ה במלחמת־העולם ו
 שוב חבריו לתחיה. הקלאן קם ראשונה

מחו ברדסים חבשו לבנים, סדינים לבשו
ל חורים (עם הפנים את שהסתירו דדים

השלי הם בלילות. צלבי־עץ ושרפו עיניים)
 ל־ הסיפו בדרום, טרור של מישטר טו

רב. מדיני לכוח הגיעו הכושים, שינאת
 כוחו החל השניה מלחמת־העולם ערב רק

 גילו הממשלה חוקרי לרדת. הקלאן של
 פלגים מם־ההכנסה. את רימו מנהיגיו כי

 את הפכו הרף, ללא תתקוטטו יריבים
 של באווירה מכניס. לעסק הגזעית השנאה

האירגון. שקע ורקבון שחיתות
 פסק כאשר בשלישית, מחדש, קם הוא

 הגזעית ההפרדה כי העליון בית־המשפט
 כוחו עולה מאז חוקית. אינה בבתי־הספר

 25כ־ מונה הוא כיום בהתמדה. הקלאן של
 וידו מזויינים, כולם כמעט פעילים, אלף
 רקע על והטרור הרצח הלינץ׳, מעשי בכל
הדרום. במדינות גזעי

 ראש ילדותיים. בתוארים מצטיין הקלאן
 הוא סגנו קיסרי״, ״קוסם הוא הארגון
 חבר ,ענק״. בא ואחריו גדול״, ״דרקון

 ״טרור״. או רפאים״ ״רוח נקרא פשוט
 אלא פשוטים, סדינים סתם אינם המדים

ומקושטים. יקרים מלבושים
 בולטת המגוחכים לסמלים מבעד אולם
 את מבטא הקלאן מאד. רצינית עובדה

 הדרום, בני של העמוקה הגזענית השינאה
בדם. זו שינאה להמחיש מוכן והוא

ר כ ד ״ . עו ״ . . . ר ש פ  הקלאן אנשי א
 והכושי, היהודים שני את שרצחו הם

ה הכושים. זכויות למען פעילים שהיו
 אשמה. מכל אותם זיכו הלבנים מושבעים

 לבנה צפונית אשד, שבוע, לפני רצחו, הם
 ה־ ממשתתפי כושים במכוניתה שהסיעה

ה ״הקוסם הכריז באלאבאמה. מיצעד
 נשארה אילו לה קורה היה לא ״זה קיסרי״:

שצריך.״ כמו ילדיה, חמשת ליד בבית
 משודר בנאום ג׳ונסון הנשיא קרא השבוע

 חוקים ולחוקק בקלאן למלחמה לצאת נזעם
 שמוטב הקלאן אנשי על איים הוא נגדו.
 זה עוד כל ״מיד, מהארגון לפרוש להם

 הודיעה בית־הנבחרים של ועדה אפשרי״.
ארגו ושלושה הקלאן פעולת את שתחקור

סוג. מאותו אחרים, פאשיסטיים נים
 הקלאן איסור כי חוששים רבים אולם

 יירדו רק אז כי הסכנה. את יגביר רק
 הקלאן למחתרת. המזויינים חבריו רבבות

 בה הביצה תתייבש כאשר אלא ייעלם, לא
 שינא־ ,המפגר הדרום של הבורות צמח: הוא

ה ולעולים לקאתולים ליהודים, לכושים, תו
הסוגים. מכל חדשים

גרמניה
ת 111׳ לנאצי□ קורו

 אר־ לודביג ראש־הממשלה חלף. המשבר
מפ מאנשי חדש, שר־משפטים מינה הארד
הסכי הדמוקראמית־החופשית המפלגה לגתו.

 התפטרות למרות בקואליציה, להישאר מה
 שהיה בוכר, אבאלד הקודם, שר־ד,משפטים

נציגה.
 משבר עמד הממשלתי המשבר מאחורי

בפני רבה חשיבות לו חיתה לא מפלגתי.

 היו בו שנתגלו השיקולים אולם עצמו.
 גרמניה של דמותה להערכת מאד חשובים

״האחרת״. הנוכחית,
שון ם. ל  הדמוקראטים־החופ־ ■המאזניי

״ה בשם עצמם את לכנות רגילים שיים
ר הם למעשה אך הליברלית״. מפלגה ד מ  ו

 החל — ומשונים שונים יסודות של בת
כליב וכלה ונאצים־לשעבר הימין באנשי

ה בעיקר אותם מאחד אמיתיים. רלים
ב לקיים והשאיפה — המפלגתי אינטרס
 מפלגות־ שתי בצד שלישית, מפלגה גרמניה
 ארהארד של הדמוקראטים־הנוצריים הענק:

 של העצמאי הבווארי הסניף (ובכללם
 והסוציאל־דמוקראטים שסראוס) פראנץ־יוזף

בראנד. וילי של
אדנו־ קונראד הקאנצלר העביר בשעתו

ה אחוז את בגרמניה שהנהיג חוק, אר
 ייצוג בל נשלל זה, חוק לפי חסימה.
אחוזים. בחמישה זוכה שאינה ממפלגה

 הדמוקראטים־ עברו האחרונות בבחירות
שנשארו בלבד זה לא זה. אחוז החופשיים

שי אן אנ ר ק ם־ כ דו ק ־ קו
הרוח מם חלף לא

ללשון־המאז־ בו הפכו אף אלא בפרלמנט,
בלעדיהם. רוב אין לנוצרים ניים.

ת י ש לי ש ה ה נ י א ת. ש ק ח ו אולם צ
ה בשנה הוכיחו דעת־הקהל מישאלי
 המפלגה של האוהדים מספר כי אחרונה

מקו בחירות גם ירידה. של בסימן נמצא
עמדה הראשונה בפעם זאת. אישרו מיות

 תעבור שלא מבהילה: סכנה בפני המפלגה
 אחוז־החסימה. את השנה, הכלליות, בבחירות

ה הפוליטית הזירה מן שתיעלם משמע:
ארצית.

 להילחם נאלצות הגרמניות המפלגות כל
 הגרמנים בכולן. המואס הציבור, באדישות

 מפלגה שום לישראלים: זו מבחינה דומים
 רואים הם אין אהתם. מלהיבה אינה קיימת

ה לשניה. האתת בין ההבדל מה עוד
 להם יוצאים האפורים, הוותיקים, עסקנים

האף. מן
 הגדולות, המפלגות לשתי היחס זה אם

ה למפלגה שבעתיים חמור הוא הרי
כמיו לרבים נראית היא הקטנה. שלישית,

 משתי שונה שאינה גם מה לחלוטין, תרת
מהותי. דבר בשום האחרות
 ה־ שאלו זה במצב למחסום. מעבר

אפ איך עצמם: את דמוקראטים־החופשיים
 להם שיעזרו חדשים, בוחרים ללכוד שר

 התשובה למחסום־האחוזים? מעל לקפוץ
ההתיישנות. בחוק נמצאה

 שדחיית ותיקים, נאצים יש בגרמניה
 כצנינים היא פשעיהם לגבי ההתיישנות

 להם שאין רבים, צעירים גם בעיניהם.
 משפטי־הנאצים כי סבורים לעבר, יחם

קץ. סוף־סוף להם לשים יש וכי נמאסו,
 נאציונל־ ,הגדול הניאו־נאצי השבועון

ההתייש למען שבוע מדי מטיף צ״טונג,
ה כינון ונגד עבד־אל־גאצר למען נות,

 מתאר הוא אותם ישראל, עם יחסים
הבינלאומית. ליהדות מבישה ככניעה
 כי בוכר שר־המשפטים לפתע נזכר לכן

 ואת החוקה׳ את נוגדת ההתיישנות הארכת
 ארהארד העביר כאשר מדינת־החוק. עקרונות

 ההתיישנות את שהאריכה החלטת־פשרה,
 רצח־ללא־פקודה לגבי שנים וחצי בארבע
 הוא גדולה. בתרועה בוכר התפטר בלבד,
 מבלי רבים, קולות בכך שילכוד האמין

קודמים. ליברליים קולות להפסיד
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