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*ציבות שד וננ״ן
אי־ר,יצי למראה ליהנות אוהבת ישראל

 את מפגין הדבר כי ערב. בארצות בות
היש הדמוקראטיה של העצומה עליונותה

והיציבה. האחראית ראלית,
 למראה שוב, ליהנות ישראל יכלה השבוע

 אולם ).13 עמוד (ראה באלג׳יריה ההפיכה
 עצמה ישראל כי לכך. פנוייה היתד, לא היא

 ומשברים, פילוגים של בשרשרת הזדעזעה
בספק. המישטר יציבות את שהעמידה

 פי עברי על התנדנדה שמפא״י בעוד
שהפי ואחרי הנידון), (ראה הפילוג פחת
 עובדה הפך כבר הליברלי במחנה לוג

הקומו המפלגה גם עתה התפלגה קיימת,
 האמיתית הדו״לאומית המפלגה — ניסטית
להלן). (ראה במדינה היחידה

 קריאל בידי צויירה השבוע קאריקטורת
מסתכל אשכול לוי את הראה הוא ״דוש״.

 שטנית עולמית כקנוניה לו נראות תמיד,
גרמניה. נגד

 בישראל, בהלכי־הרות בון התעניינה אילו
לישר לשלוח אי־אפשר כי לה מתברר היה
 ב־ ששירת אדם ראשון, גרמני כשגריר אל,

וורמאכט.
 ,35 לגיל מתחת צעיר, לשלוח היה אפשר

 אך השלישי, ברייך לגיל־הגיום הגיע שלא
 לדרגת מגיע כזה צעיר אין בגרמניה
שגריר.

 כשגריר, לשלוח היד, האידיאלי הפתרון
 עבר בעל אדם הראשון, לחצי־השנה לפחות

 יולי מקושרי אחד כגון בולט, אנטי־נאצי
 גרסטג־ אויגן למשל, הוא, כזה אדם .1944

בון. של הפרלמנט יו״ר מייאר,
 רגשות את מבינים אינם הגרמנים אולם
 מכיוון עצמם. רגשות את רק אלא הזולת,

 בוור־ שירתו הגרמני המישטר ראשי שכל
 מעשה משוחרר חייל בפסילת ראו מאכס,
 בו. להתחשב שאסור ומעליב, חמוד,

היש־ משרד־החוץ ליהודים. כניעה

* הגרמני ״נאציונל־צייטונג״
אן ״ שני ״ . . ם. בי ה א נ

אצ ״חוסר־היציבות ומעיר: בן־בלה בהדחת
הנ שעה אותה נורא!״ משהו זה — לם

מה היטב, מוכרת אך אלמונית, יד חיתה
אשכול. של ראשו על אלה של לומה

חדם חוכמת
 את לדון גדולה: בחוכמה גראה הדבר

 למיתה, חדג׳אזי, מחמוד אל־פתח, איש
 הזה העולם כאשר אותו. לחון ואחר־כך

רוגזה. עורר חלם, חוכמת שזו טען )1449(
 הקערה את אל־פתח אירגון הפך השבוע

 הודיע קצרה. בהודעה היה די פיה. על
 יתנקמו להורג, יוצא האיש אם הארגון:

בישראל. הארגון לוחמי
 במצב ישראל ממשלת את העמיד בכך
 הדבר ייראה האיש, את תחון אם מגוחך.
לשח ויעלה האירגון, מפני לפחד כביטוי

 הערבי. העולם ברחבי יוקרתו את קים
 שם יוכתם הממשלה, אותו תחון לא אם

 לגיבור יזכה והאירגון בעולם, ישראל
לאומי.
מראש. כך על לחשוב כדאי היה אולי

חוץ יחסי
שכואת אהבה

עובר, הכל חולף, ״הכל
 אוהבים שני אן

״ נאמנים יישארו לעד...
הוורנזאכט) (משירי

 השבוע עמדה וירושלים בון בין האהבה
 היה סלע־המחלוקת מאד. קשה במיבחן

פאולס. האנס הקצין־בדימוס איש־הוורמאכט,
 באיוולת זו בפרשה נהג מי לקבוע קשה

 הידוע הגרמני, משרד־החוץ — יותר רבה
 מש- או שעברה, המאה מן עוד בטפשותו
 חוכמתו את היונק הישראלי, רד־החוץ
מאיר. מגולדה

 התפרסם הגרמני העם שירת? לא מי
לה המוחלט חוסר־יכולתו בשל בהיסטוריה

 זה חוסר־רגישות הזולת. רגשות את בין
אותו מפתיעות הזולת שתגובות לכך גורם

 אין הגדול. פיו בשל בעולם התפרסם ראלי
 להכריז מוכרח הוא לשתוק. מסוגל הוא
 באמצעות חוצות, בראשי דבר כל על

 שאינם העתונים, של המדיניים״ ״הכתבים
ללא־שכר. משרד־החוץ דוברי אלא

 משרד- בהשראת החלו, אלה כתבים
 של מינויו נגד קולני מסע לנהל החוץ,
 הועתקו מאמריהם לישראל". כשגריר פאולם

רוגז. שם עורר הגרמנית, בעתונות
 קשה. במצב ארהארד את העמידו הם
 שקטה, לתביעה להיכנע היה יכול הוא

 קשה אך החשאיים. הדיפלומטיים בצינורות
 מתנהל ממילא כי גלוי, למסע להיכנע לו

 הניאו־נאצים, מצד ממשלתו נגד פרוע מסע
 בצורה ליהודים נכנע ארהארד כי הטוענים
מבישה.

 השבועון העיקרי, הנאצי הבטאון טען כך
 ארד,ארד כי נאציונל-ציימונג, רב־התפוצה

 ערבים, מיליון מאה של אהדתם את הקריב
היהודים. בעיני חן למצוא כדי

 משרד־החוץ יצר כך מבוהלת. נסיגה
 למשרד־ היה אי־אפשר בו מצב הירושלמי

 היחידה הברירה להיסוג. הגרמני החוץ
 של ומשפילה מבוהלת נסיגה שנותרה:

 ניתוק־למעשה או הישראלי, משרד־והחוץ
שהוקמו. לפני עוד בון־ירושלים יחסי של

 כי קלה. אינה ישראלית נסיגה גם אך
 לערוב יהיה קשה שפורסם, מה כל אחרי

שיתק קצין־הוורמאכט, של האישי לבטחונו
שלאנד לצלילי בלוד בל אלם. איבר דדט

ת הכותרת: * רו  — הישראלי הלחץ ״פי
 הישראלי.״ הנשק את לממן ממשיכה בון

מין: התמונה  של יורשו דניץ, האדמירל מי
ת׳ ערב הקאנצלר בתפקיד היטלר  התמוטטו
השלישי. הרייך

שבוע ••  המדיניים הכתבים פירסמו ה
תר: תמוהה גירסה  את נתנה שגולדה ביו

 ששוכנעה אחרי פאולס את להשמיץ ההוראה
ל מתכוונים אינם כלל שהגרמנים בטעות
 לרכוש היה מסע־ההשמצה מטרת הציעו.
 את גולדה מאשימה עתה בישראל. אהדה
כוזב. בדיווח בקלן נציגה

ה הסולם  1460 חז
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לאלקטרוניקה הספר בית
 ▼ טכני־תיכוו בי־ס טננינון, של מיסודו
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מושמד אלקשרונאי התואר לקראת

בוקו כיתות
 מורים משוכללות, במעבדות ומעשי עיוני לימוד

לחובבים, רדיו תחנת טכניים, חוגים אקדמאיים,
הבגרות• לבחינת הכנה כולל
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וריאלית הומניסטית מגמה
 בוקר לכיתות י״א י׳, ט׳, כיתות למסיימי הרשמה ^

ערב חדשים קורסים נפתחים השבוע
ת למועדי  1966 ומרץ 1965 נובמבר הבחינו

 והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות
בערב 4—8 בבקר 8—1 והרשמה סרטים

 תל־אביב
44 ־ת פ־ דדן־
הדר בית מול

חיפה
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