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)9 נדעמוד (המשך

 שטראום, סראנץ־יוזף שר־הכלכלה, ואילו
 בתנאי — בתיסוף לתמוך מוכן שהוא רמז

 התנאים את יקבלו גרמניה של ששותפיה
להם. יכתיב שהוא

ב מנהיגה אינה שוב דה־גול בלי צרפת
יבשת.

נורווגיה
משפט

קוויזליגג
 למושג, שהפך האיש קודיזלינג, וירקון

 שנד־ן לאחר שנים 24 — לדין שוב עומד
באוסלו. בבית־המשפם למודת

 העם היום לומד בישראל, קססנר כמשפט
פר באוסלו, המחוזי בבית־המשפט הנורווגי

 למשפט: העילה ארצו. של בהיסטוריה קים
 האנס שהגיש הרע לשון הוצאת על תביעה

 של במפלגתו פעיל שהיה מי יעקובסן,
 חבר נגד הלאומי, האיחוד מפלגת קוויזלינג,

 שוויתר לאברג, סודרה (פרלמנם) הסטורטינג
הפרלמנטארית. חסינותו על זה משפט לצורך

 ספר מאנגלית יעקובסן תירגם 1966 בשנת
בשם האוקינס, ראלף בריטי, מחבר של

)1945 קוויזליגג(כמשפטו, כוגד
לןסטנר משפט כמו

 תורגם הספר מושפל. נביא — קתיזלינג
 מאות בו ונוספו ומשופץ״, .מתורגם בשיטת
 הבריטי המחבר כי אף במקור. שאינן הערות

 לנכון יעקובסן מצא לקוויזלינג, אהדה נוסה
של שנות ,1945—1940 מאורעות את לתאר
 אוהדת ברוח בנורווגיה, קודיזלינג של טונו
יותר. עוד

 לאחר מייד היסטוריה? כותב מי
ש מי לאברג, סודרה יצא התרגום, הופעת

 בשנות הנוחדגית המחתרת ממנהיגי היה
 למסע־הרצאות ועונה, נאסר ואף הכיבוש,

 יעקובסן את התקיף בו נורודגיה, ברחבי
פעי בעוון מאסר שנות 9ל־ 1948ב־ (שנדון

כ כשקרן, קוויזליבג) של במפלגתו לות
הנורווגית. ההיסטוריה וכמסלף רמאי

 לתבוע אם שנתיים משך היסס יעקובסן
 הרע, לשון הוצאת בעוון לדין לאברג את

להתמו המשפט הפך כן, לעשות וכשהחליט
שלו. ההיסטוריה עם הנורווגי העם דדות

 לרשות־ בוקר מדי המתינו אנשים מאות
 מישיבות באחד הדיונים. אולם אל כניסה

 נרגש בקול קרא נסתיים) (שטרם המשפט
 .מי ויזנר: עו״ד יעקובסן, של פרקליטו

המנצ — אתם ההיסטורי? ספרי את כותב
 כל היו בניצחון, קוויזלינג זכה אילו חים!
 קודיזלינג אחרת. נכתבים ההיסטוריה ספרי
 כבוגד אותו ולהאשים נורוזגי, פאטריוט היה
חרפה!״ זוהי —

 דיונים, יום מדי נערכים המשפט בבית
 ובטלוויזיה. בעיתונות מלא לסיקור הזוכים

 זו במשפט, יפסיד או יעקיבסן יזכה אם
 מל־ של האישי שגורלו כפי מישנית, שאלה
 לפרשת בהשוואה טפל היה גרינודאלד כיאל

הונגריה. ויהדות קססנר

ברית־המועצות
 עדות בגי

המזרח
 קורה זה בישראל. לאשכנזים קורה זה

זה בארצות־הברית. הלבנים לפרוטסטנטים
)12 בעמוד (הסשן
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