
בשלם
גרמניה

וימין שמאד
 ימינה? העולם כל זז האם

 הסוציאליסטית המפלגה נוצחה בנורבגיה
שנה. 30 מזה הראשונה ־,פעם זו בבחירות,
ב חזקה לסיעה גח״ל הפכה בישראל
הסתדרות.

 הימנית, הנוצרית המפלגה ניצחה בגרמניה
 הסוציאליסטית. לנצחון ציפו שרבים <מרות
 משותף? מכנה לכד יש האם
זה, מסוג ההכללות כל כמו ? ירד מי

 בשינוי הרצון גבר בנורבגיה לקויה. זו גם
 גח״ל הישגי ימינה. הנטייה מאשר יותר

 אלא הימין, עליית מסמלים אינם בהסתדרות
 מצב־הכוחות לפי המצב של נורמליזציה רק

הקיים.
 הסוציאל־ ימינה• נסייר, אין בגרמניה גם

אלא ירדו, לא בראנד וילי של דמוקראטים

כראנד וירי
? הולן

 הספיק לא שהדבר אלא אחוזים. בכמה עלו
 שגם הנוצרים־הדמוקראטים, את למגר כדי
עלו. הם

 המפלגה דווקא ירדה ירד? מי כן, אם
הדמוקראטית־ד,חופשית. — ביותר הימנית
 יסודות של תערובת ד,מהתה מפלגה זוהי
מ ליברליים, יסודות בה יש אומנם שונים.

 אך בישראל. העצמאיים הליברלים של סוגם
 ה־ הקיצוני, הימין של יסודות גם בה יש

 דווקא המפלגות, שלוש מבין כמעט־נאצי.
הוותיקים. הנאצים קולות למרבית זכתה היא

ש זה היה מנדה, אריך זו, מפלגה ראש
 דולף שליחת סביב הסערה בעת הכריז,
זוו את לגנות מקום שאין לישראל, פאולס

 הפצצת את מגנים אין אם אושוויץ, עות
 ניאו־ טענה זוהי דרזדן. הגרמנית העיר

מ רצח־עניים המשתה — מובהקת נאצית
מלחמתית. לפעולה תוכנן

 הנאציזם עניין כל אולם פרם. של ידידו
 הגרמניות. בבחירות חשוב תפקיד מילא לא

 לניאו־נאצים, המחניף מנדה, דווקא ולראייה,
 אדם בפני הדרך את עתה לחסום עשוי
 פראנץ- ניאו־נאצים: לאותם המחניף אחר,
פרס. שמעון של ידידו שטראום, יוזף

 מתנגד שהוא פעם לא הכריז שטראום
ל בפירוש התנגד הוא הנאצים. למשפטי
הנא פשעי של תקופת־ר,התיישנות הארכת

 של ידידו להיות צריך היה לכאורה, צים.
הגיון. אין פוליטיים בעניינים אולם מנדה.

 למחרת השבוע, שטראוס. את שונא מנדה
 ארהארד ללודביג כי נתברר כשאך הבחירות,

ל זקוק שוב יהיה והוא מוחלט רוב אין
הקוא הלה: קבע כבר מנדה, עם קואליציה

 יחזור לא ששטראוס בתנאי אפשרית, ליציה
שר. להיות רוצה שטראוס ואילו לממשלה.
ה בראנה וילי ואילו וילי. של סופו

 יסתלק, מערכות־בחירות, בשתי שנכשל אדם
 ברלין של ראש־העיריה הבמה. מן כנראה,

 חיקה הוא יריבו. כמו בדיוק להיות ניסה
ש להשכיח ניסה הוא סיסמותיו. כל את

 אז שעבר היטלר, בימי גרמניה את נטש
 ה־ הנורבגית במחתרת שתמך לנורבגיה,
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סלניק פרסום

14645 הזה העולם
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