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״קוסמוס״
 התכתבות ע״י להיכרות מכון

הארץ רחבי בכל קשרים
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בירושלים לפקידות קורס
 — המקצועות. לכל שנתית כיתה

! — במכונה כתיבה ש ד ו  ח
 אנגלית, קצרנות, קורספונדנציה,

:פנקסנות

ה ביה״ס , ״ ״ ד י ק  פורמן, י. פ
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 פרע נא
בהקדם. אותו

בעולם
גרמניה

מודאג אינו אבן אבא
ל אמר הוא מודאג. היה לא אבן אבא
 הניאו־ בחשיבות להפריז שאסור כנסת
 היה הוא אבל לבוחר). דו״ח (ראה נאצים
העולם. מדינאי בין זו בהשקפה יחידי כמעט
עצמן: בעד דיברו העובדות כי
 (ראש־מנד כקאנצלר הושבע השבוע •
 קיזינגר, גיאורג גרמניה של החדש שלה)

 12 במשך הנאצית המפלגה חבר שהיה מי
 בכיר ופקיד השלישי, הרייך שלטון שנות

 שידורי־החוץ מחלקת מובהק: נאצי במישרד
 עם ישיר במגע שעמד משרד־החוץ, של

גבלס. יוזף של משרדו
 הימין איש שטראום, פראנץ־יוזף •

 ל־ חזר לפרלמנט, ששיקר חסר־המעצורים,
עמדת־מפתח.

 לניאו־נאצים כיום יש פרשנים, לדעת •
 המערבית. גרמניה רחבי בכל 70/0כ־

 שנתקיימו האחרונות ,1928 של (בבחירות
ב גרמניה של הכלכלית ההתמוטטות לפני

 .2.50/0ל־ רק הנאצים הגיעו ,1929 משבר
 למפלגה שנה תוך הפכו המשבר, כשפרץ
במדינה.) בגודלה השניה
סי הם אלה אושוויץ. על דעה אין

 הוא יותר הרבה מדאיג אך מדאיגים. מנים
בגרמניה. להתרחש שעומד מה

 ד,־ — במדינה העיקריות המפלגות שתי
 —והסוציאל־דמוקראסית נוצרית־דמוקראטית

ב כי הדבר פירוש בבון. קואליציה הקימו
 זולת אופוזיציה, עוד נותרה לא פרלמנט
מפ הקטנה. הדמוקראטית־החופשית המפלגה

 וימנים־ ליברלים של תערובת שהיא זו, לגה
 בחודשים ממאירה מהלומד, ספגה קיצוניים,

תלולה. בירידה ונמצאת האחרונים,
 המערבית גרמניה רחבי בכל התוצאה:

 הניאו־ אחת: יעילה אופוזיציה רק נותרה
 שלוש במשך זה מצב יימשך אם נאצית.
 כי לצפות יש הבאות, לבחירות עד שנים,

 לא אם — 3070 אי 207ל־< יגיע•' הנאצים
יותר. גרועים דברים אז עד יקרו

 גם יודעים הם זאת. יודעים ראשי־השלטון
 את איבדו והמסתאבות הזקנות המפלגות כי

 לנקוט עתה מנסים הם לכן הנוער. אמון
 שיטת־הבחירות, את לשנות רפ״י: בשיטת

ב הניאו־נאצים ייצוג את בכוח למנוע כדי
 גרמנים מיליוני הצפויה: התוצאה עתיד.
כולו. הדמוקראטי המישטר נגד יקומו

 נא־ באמת הם הניאו־נאצים מידה באיזו
 בחיל־ד,אוויר 33 בן סרן כך על ענה צים?

 הניאו־ של העיקרי הנבחר שהוא הגרמני,
 השלישי? הרייך על ״דעתי בבוואריה: נאצים

לל צריך עוד אני מספיק. עליו יודע איני
דעה...״ לי אין בינתיים הבעייה. את מוד

נאצי□ היו כול□
 הניאו־נאצים בין ביותר המעניין האיש

 זהו המפלגה. של 2 מס׳ האיש דווקא הוא
 צאצא ההנהלה, יו״ר וטגן שלה האידיאולוג

 פון־ אדולף עניפה, פרוסית קצינים משפחת
במלחמת־העולם. קצין־שריון ,45 תאדן;•
 של הנאצי לאופייה בקשר השאלות לכל

מוח בשלילה החדש אדולף משיב מפלגתו,
 אך טובים. גרמנים הם כי ומסביר לטת,

 אלא נאצי, אינו שהוא רק ולא לאומניים.
 פעילה. אנטי־נאצית היתד, אחותו שאפילו

ב כחשודה ,1944 בקיץ להורג הוצאה היא
היטלר. בחיי להתנקשות קשר

 אינו שפון־תאדן רק הקאנצלר. כמו
 אחותו זו היתד. לא ראשית, כך. כל מדייק

ו החורגת. אחותו אלא להורג, שהוצאה
 נגד קשר באשמת להורג הוצאה לא שנית,

תרו להברחת נטיון עקב אלא היטלר, חיי
משווייץ• פות

ב גם להתעמק כדאי כבר שכך, מכיוון
 המפלגה. של ההנהלה חברי 16 של עברם
 המפלגה חברי היו פון־תאדן, כולל כולם,

 מפלגה חברי אפילו היו עשרה הנאצית.
 בה השנה ,1933 שנת מלפני עוד ותיקים,

לשלטון. היטלר עלה
קצי היו מהם ארבעה הכל. לא עדיין וזה

 של במשרדו בכיר פקיד היה אחד ס.ס.; ני
ב ואחד היטלר, של סגנו בורמן, מארתין
______ריבנטרופ. החוץ, שר של משרדו

קיזינגר׳־הקאנצ־ גיאורג קורט כמו בדיוק

במש ביותר המוזכרים השמות אחד ♦
מש פקיד פון־תאדן, אחד היה אייכמן פט
 של איש־הקשר שהיה הגרמני, החוץ רד

אי כמו בארצות יהודים בגירושי אייכמן
רומניה. בולגריה, טליה,

 פקיד הוא גם שהיה גרמניה, של החדש לר
לעיל) (ראה ריבנטרופ של במשרדו בכיר

ספרד
בישראל כמו

ה המדינה כמעט ישראל תהיה בקרוב
 הפרדה אין שבה התרבותי, בעולם יחידה

והמדינה. הדת בין
לישר זה מונופולין להענקת חשוב צעד

 הכנסיד, ראשי בספרד. השבוע נעשה אל
 ל־ הסכימו האפיפיור, דרישת לפי התכנסו,

 הכנסייה של המיוחדות הזכויות על ותר
 זכויות פראנקו. של במדינתו הקאתולית

הסכם: פי על כיום, כוללות אלה
האי ענייני כל על הכנסיה שלטון •
בישראל. כמו במדינה, שות
 הכמורה (פרחי בחורי־ישיבה שיחדור •

בישראל. כמו צבאי, משרות הקאתולית)
 כמו ממיסים, הכנסיה נכסי שיחדור •

בישראל.
 של האחרונה שהוועידה אחרי בא הוויתור

 ד,כנסיה ״אין כי החליטה ברומא הפנסיה
המוענ זכויות־יתר, על יהבה את משליכה

החילוני.״ השלטון על־ידי לה קות
בישראל. כמו שלא

איטליה
בישראל כמו לא

 אחר ורק בצבא קודם הנשים שרתו בארץ
לאיטל המשטרה. שורות לפניהן נפתחו כך

 לא מעולם הם אחרת. שיטה היתד, קים
 שש לפני איפשרו, אך לצבא,״ נשים גייסו
 למשטרה להתנדב הראשונות לנשים שנים,

האיטלקית.
 ברישום הועסקו לא האיטלקיות השוטרות

הצ הן הראשיים. ברחובות דו״חות־תנועה
 נשיים: יותר בתפקידים זאת, לעומת טיינו׳
ו אסירים משפחות עזובים, בילדים טיפול

פרוצות.
מש הגיע השבוע אדוף־משנה. עד

 אפשר כי למסקנה האיטלקי הבטחון רד
לצבא. להתנדב גם לאיטלקיות להתיר
 מעל לעלות חיילת תוכל לא בצה״ל, כמו
 בצה״ל, כמו שלא אבל אלוף־משנה. לדרגת
 תפקי־ לארבעה המתנדבות החיילות הוגבלו
מז ונקיון, מטבח מפקחות בלבד: די־עזר
וקשריות־טלפון. כירות

חיאט-נאם
הסופי הנשק

 השבוע היתד. האנוי של הידיעות לסוכנות
הצ מכונפים״ גרילה ״לוחמי חשובה. ידיעה
ב קשות ופגעו הודיאט־קונג לשורות טרפו

 סוסו־ של ממשלת־הבובות את להוציא *
הגרמ על־ידי הכבושה איטליה, בצפון ליני
הצבאיים. לשרותי־העזר נשים גויסו בה נים׳

פון־תאדן ניאו־נאצי
ס.ס. קציני ארבעה גס
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