
החורגת* האם
לנאצים שבועה ו:944

 הזה, העולם של הנודד שליחו — בגרמניה
שער). (ראה מחיפה בדלי גדעון

 בקשת- את ״בדקתי למערכת: ברלי דיווח
 אין צלב־החיצים. למפלגת טרק של הקבלה

 מחיקת־מוחק, מחיקה, זיוף, של סימן כל
 דבר שום כדומה, או שונה דיו תיקון,
 המים־ של באותנטיות ספק להטיל שיכול

מך.״
 של אמו־החורגת עם הופגש גם בדלי

 כתב־ את מכירה שהיא אישרה היא טרק.
במיסמך. טרק של ידו

 כמובן, אינם, הגרמניים והעתונאים ברלי
 פי על דנו הם לזיופי־מיסמכים. מומחים

כלא־מומחים. התרשמותם
 מומחים בודפשט ממשלת הזמינה השבוע

ה המיסמכים. לבדיקת רשמיים גרמניים
 מומחים בנוכחות בבודפשט, תיערך בדיקה
 מסתכנת שהיתר, להניח קשה הצדדים. משני
 אמיתות לגבי כלשהו ספק היה אילו בכך

 סביר אינו כזה ספק ואכן, — המיסמכים
הידוע. הרקע לאור הכי, בלאו גם

ממ עלולה ובקרוב — המעגל נסגר כך
 האכזרית הברירה בפני לעמוד ישראל שלת

 ישראל' ביחסי חריף דיפלומטי משבר בין
 חריף למשבר שתביא כניעה, לבין גרמניה
עצמה. בישראל

 את מנירה שהיא אישור עלי חותמת *
בנה. של כתב־ידו

סרק את ווגושיעים
פורמלית. מבחינה קורקטי היה המעשה אם

★ ★ ★

הזה״ ״העולם דו״ה
 את ההונגרים טמנו לא ינתיים ך*

ב המצב את ניצלו הם בצלחת. ידיהם
רבה. זריזות

 גרמניים, עתונאים של צוזת הזמינו תחילה
 בקשתם, לפי קוויק. ההמוני השבועון נציגי
השוהה ישראלי עתונאי זה לצודת צורף

טרק של אמו
צלב־החיצים־ :1943

במדינה
הכנסת

ר ם כ די ק מ ה ה כ !ו ־

חדש כוח - הזה העולם תנועת
הקמת על מודיעה

והמימשל המדינה פני לשיפור דיון קבוצות
 השישית בכנסת הבולטות התופעות אחת

 ח״כי שלושת בין הגלוייה ההתחרות היא
 כאשר מק״י. של הבודד והח״ב רק״ח
 מזדרזת הדיבור, רשות את מבקש מהם אחד

בדב אך היא. אף להירשם השניה הסיעה
הבדל. כמעט אין ריהם
 זכתה שמפלגתו מיקוניס, שמואל אך

להב משתדל ערביים, קולות 500ל־ רק
 הערבי. לציבור דאגתו את דווקא ליט
 ואילו הערבי. לציבור דאגתו את דווקא ליט

בל כזאת, להוכחה זקוקה אינה שוב רק״ח,
והשואה. טרק על בוויכוח זאת לעומת טה

 לידי השבוע בא זה פוליטי פאראדוכם
 ההגנה ״תקנות הנושא: פיקאנטי. גילוי
.1945 משנת חירום)״ (שעת

 מק״י של קיומה ימי בכל מילים. שש
ה מן הערביים חבריה תבעו המאוחדת,

 תקנות־ כל ביטול את לדרוש מפלגה
 היהודיים המנהיגים המנדטוריות. החירום

 זו, טוטאלית לשלילה התנגדו מק״י של
 בטחון תחת בחתירה ייחשדו שמא מחשש

 הסעיפים ביטול את רק תבעו הם המדינה.
הצבאי. למימשל במישרין הנוגעים

 ח״ב דרך. באותה רק״ח הלכה השבוע
 ביקש בה הצעת־חוק, הגיש טובי חופיק
 למאתיים קרוב מבין עשרה רק לבטל
החירום. תקנות סעיפי

 להיווכח הופתע ההצעה, את הגיש כאשר
 של הצעתו אותו. הקדים מיקונים כי

 תקנות .1״ מילים: שש רק כללה מיקוניס
בטלות.״ — 1945 חירום) (שעת ההגנה

אירגנני□
ה כ ר ם ב אצי לנ
 המופיע הגרמני בעתון שפורסם הסקופ
 כפיברוק. תחילה נראה צייט, די בהמבורג,

 בישראל ברורה: משמעות לו היתר. כי
 עם ליבם בכלי המזדהים יהודים מצויים

 בגרמניה הניאו־נאציים האירגונים סיסמות
בו יהודים בסתם המדובר ואין המערבית.

 ביהודים אלא שם, ואחד פה אחד דדים,
 בישראל, שלזיה יוצאי באירגון המאורגנים

של יזצאי אירגון ידיעות עתון, יש שלהם
 בתל־אביב המודפס בישראל, עילית זיה

הגרמנית. בשפה
 צייט(״הזמן״) די קבע מלחמה. ותיקי
 מאחדת הנ״ל העתון קוראי ״את בכתבתו:
 העילית, שלזיה והאבודה, הישנה המולדת

 הם אלה לגרמניה. עתה שייכת אינה אשר
 רב, זמן לפני מולדתם את שנטשו אנשים

 אפשר אותה, לשכוח יכולים אינם אך
בארצנו.״ המלחמה ותיקי עם אותם להשתית

 לפי־ מקום השאיר לא ההמבורגי העתון
 תושבי עתה שהם אלה, יהודים קפוקים:
 על בהתרפקות מסתפקים אינם ישראל,

ממ בצעדים נוקטים הם העבר. זכרונות
 באירגונים תמיכתם את להביע כדי שיים,

לגר להחזיר הדורשים המולדת״, ״דורשי
 נתונים שהיו האבודים״, ״השטחים את מניה
השלישי. הרייך של לשליטתו פעם

ש מודעה ציטוט צייט: די של ההוכחה
 את המברכת התל־אביבי, בעתון הופיעה

ה בגרמניה עתה השוכנים שלזיה יוצאי
עמי כמו ממש הם, גם הלוחמים מערבית׳

האבודה. המולדת לשיחרור בישראל, תיהם
 התל־אביבי, העתון עורך שיינגוט, אריך
 אירגונו בין הזהות את אומנם הכחיש

 בגרמניה, הניאו־נאציים האירגונים לבין
פולין. עתוני העניין את ראו כך לא אך

 בישראל כי לציין שכחו לא הפולנים
 שלזיה: יוצאי של אירגונים שני קיימים

ה פולין, עולי להתאחדות המשתייך אחד
 הפולנית, המדינה מן חלק בשלזיה רואה
 קשור שאינו צייט, די כתב שעליו ואחד,
 הפולנים זכות על והמערער פולין, בעולי

העילית. שלזיה על
גר עיתוני כתבו לא עליו הפרשה, סוד
ה חוק מסעיפי באחד נעוץ ופולין, מניה

 יהודים המעסיק המערב־גרמני, פיצויים
 סכום מוסיף זה סעיף בישראל. רבים
 הזכאים היהודים מקבלים אותו לסכום ניכר

 השתייכו כי שיוכיחו בתנאי לשילומים,
גרמניים״. תרבות ל״אזורי בעבר

 החוק הגדרת לפי נחשבת העילית שלזיה
 וישנם כזה, תרבות לאזור המערב־גרמני

ה המארקים שעבור מעטים, לא יהודים
 הניאו־נאציים ידי את לחזק מוכנים נוספים,

 האבודים״, ״השטחים להחזרת בדרישתם
 עולם מלחמת הוא: המעשי שפירושה דרישה

שלישית.

הדיון: קבוצות מטרות .1
 הן עליהן השלטון רשויות בפעולות לשלילה או לחיוב חריגים על להצביע א)

י דנות.
ביצועם. על ולשקוד ליקויים, לשיפור דרכים להציע ב)
 פרלמנטרי מאבק דורש המצב כאשר מסייע חומר־רקע הרשימה לראשי להמציא ג)

ציבורי. ו/או
 ולהסביר פומבי, דיון או אסיפות בית, חוגי במסגרת הציבור בפני להופיע ד)

דיונם. בנושאי עמדתן את
הקמתו. על לכשיוחלט צללים למיניסטריון גרעין להזזת ד,)

ת2 צו הבאים: בשטחים תפעלנה הדיון ~קבו
בישראל. האזרח וזכויות הפרט חופש א)
המיפעל. וכלכלת לאומית כלכלה ב)
לאזרח. המדינה שירותי מינהל ג)
מקומיות. רשויות של מוניציפאלי מינהל ד)
ומדינה. דת ה)
חוץ. מדיניות ו)
ערבית.—עיברית הבנה ז)
מקצועיים. איגודים ח)

 מתבקשים דיון, קבוצות לשתי או לאחת, להצטרף המעוניינים להם׳ שאיכפת אזרחים,
 ולציין 233143 לטלפן או ת״א, 139 הירקון רח׳ ריינר, מיכאל אל בכתב לפנות

והשכלתם. מקצועם כתובתם, שמם, את
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ימים לאוון תסמוך עליה המבונית

חנוכה מתנת
 כל המצלמת. היא ביותר היפה
 מחר. חיש נשכחות המתנות שאר

מחד מפוטו־ברנר המצלמה רק
 והענין. השמחה את תמיד שת

 בלתי בהוקרה זוכה המתנה נותן
נשכחת.

— חינם צלום הוראות —
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