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השטחים תושבי אל להגנה״ ״הליגה של הכרוז
במדינתו״ יחיה עם ,.שכל

העם
המדינה מיילד
 מרומן את הכניסו מעשים שגי

 ישראל הקמת להיסטוריה:
הירושימה והפצצת

 הסופר מתאר והמתים העירומים בספרו
 קצין מתכנן כיצד מיילר נורמן האמריקאי

באוקיי אי לכיבוש צבאי מיבצע מבריק
ב דווקא נכבש האי אולם השקט. נוס

 אדם של בניצוחו הקצין, של היעדרו
לו. האיר שהמזל אפסי,

 דומה היתד, טרומן הארי של עלייתו
 דלאנו פראנקלין הגדול, קודמו זה. לסיפור

 הביא היסטורי, מנהיג שהיה רוזבלט,
 על הניצחון לסף עד ארצות־הבריח את

והיפאנים. הגרמנים
 דימום על-ידי הוכרע האחרון ברגע

 כהונת בימי הושג הניצחון ומת. במוח,
טרומן. — יורשו

 עלייתו במוקדה. שנכחד האיש
למדי. מיקרית היתד, מרומן של

 ראש־ כשמת פרלמנטארי, במישטר
המוס מתכנסים בתפקיד, בעודו ממשלה

 בראש־ממשלה ובוחרים המוסמכים דות
ה לתפקיד נכנס בארצות־הברית חדש.
 רגע אותו עד שכיהן האיש המת נשיא

כסגן־הנשיא.
 נבחר, אינו אמריקאי סגן־נשיא אולם

 זוכה כשאדם כישוריו. בגלל כלל, בדרך
ל גדולה מיפלגה של כמועמד להתמנות
 מתוך סגן לעצמו בוחר הוא נשיאות,
 לפייס כדי למשל: מיפלגתיים. שיקולים

 את וללכד במיפלגתו, היריב האגף את
המחנה.

 כסגנו טרומן הסנאטור גם נבחר כך
 בפעם התייצב זה כאשר רוזבלט, של

 ממדינה כאיש הנשיא*. לכהונת הרביעית
 ד,מיפ- המאזן את איזן (מיסורי), דרומית

 הכשרה שום לו היתה לא אך לגתי.
 בשיאה בינלאומי, כמנהיג תפקיד למלא

פוליטי רק היה הוא מילחמת־עולם. של
פוליטיק ממאות אחד — המניין מן קאי
וושינגטון. את שמילאו מיפלגתיים אים

 את כבש זאת בכל שיאים. שני
 כהונתו. של בתקופת־הראשית עמו לב

 האמריקאי העם שמח רבים, עמים כמו
 ואפור, ממוצע איש שוב בראשו לראות
בא- אישיות של מנהיגותו תקופת אחרי

טרומן
מ £01/י £££

 היה במלחמה הניצחון ומעייפת. ריזמטית
 נתגלה הכול ולהפתעת בלתי־נמנע. כבר

 לסטאלין הניח שלא עקשני, כאיש טרומן
אצבעו. סביב אותו לסובב

 המרכזי התפקיד בגלל ייזכר בישראל
 ייזכר בעולם המדינה. בהקמת שמילא

 פצצות להטיל ההיסטורית החלטתו בגלל
יפאן. על אטומיות
 חשיבותו מתמקדת אלה החלטות בשתי

בהיסטוריה. טרומן של
 יתכן אסורה. הכניסה לציונים

 כפי קמה היתד, לא ישראל שמדינת
 את העיוור המיקרה זימן לולא שקמה
 כי המכרעת. בשעה הלבן לבית טרומן
ה ומערכת־הביטחון מישרד־החוץ ראשי

לחוקה התיקון שנתקבל לפני היה זה *
את להציג כיוס האוסר האמריקאית,

שלישית. לתקופת־כהונה מועמדותו

 הם המדינה. להקמת התנגדו אמריקאיים
 בין תהום לכריית יביא שהדבר חששו

 את ויפתח הערבי, והעולם ארצות־הברית
סובייטית. חדירה בפני המרחב

 ביטל לו אופיינית שהיתר, בעקשנות
 דעת על החליט אלה, נימוקים טרומן
ה המדינה. בהקמת לתמוך בלבד עצמו
יהודי של חשיבותם :העיקרית סיבה

 הפנים־אמרי־ המיפלגתי במישחק אמריקה
 הנשיאות כס על שהעלה ד,מיקרה. קאי.

 לכך גרם מובהק, מיפלגתי פוליטיקאי
האחרים. כל על יאפיל זה ששיקול

 התפקיד לעומת הזוועה. פיטריית
 מעיב המדינה, בהקמת שמילא החיובי

ה הפצצה בהטלת חלקו על שחור ענן
אטומית.

 עצמו טרומן של והזיכרונות המיסמכים
 וללא קל, בלב שקיבל כך על מעידים
ל הנוראה ההחלטה את רבים, היסוסים

 התעניין לא ואף — הפצצה את הפעיל
לקצי הניח הוא המדוייק. בייעד במיוחד

 באחת נוחיותם, פי על לבחור, נים
 של מיקרה בגלל יפאניות. ערים מארבע

 אלף ומאה הירושימה, נבחרה מזג־אוויר,
הזוועה. בפיטריית נעלמו תושביה

 יסתיים, לא זו החלטה על הוויכוח
 של שמו את ילווה והוא לעולם, בוודאי,
 המקטרגים, לדעת הימים. סוף עד טרומן
 חסר אדם של פזיזה החלטה זאת היתה

 צבאית מבחינה עמוקה. מוסרית תחושה
 שיפאן מפני נחוצה, הפצצה היתד, לא

להיכנע. נכונותה על לכן קודם רמזה כבר
זאת, לעומת טוענים, טרומן סניגורי
חסכה וכי מוצדקת, תיתה שההחלטה

מפני רבים, חיים דבר של בסופו
צורך שהיה לפני יפאן את שהכניעה
אליה. בפלישה

 שהכניס האיש פושט־רגל. חנווני
 העולם ימי לדברי הגרעינית הפצצה את

 1948ב־ אפורות. בנסיבות כהונתו את סיים
 ברוב אך עצמו, בכוחות מחדש, נבחר
יו כי משוכנעים תיו שהכול אחרי — זעום

 שהכריע יתכן הרסובליקאי. יריבו ע״י בס
 הרי־ ההמונים המפולפל. הפולמוסי סגנונו

 .״)51ז\6 1116מ1 11611, מ3לקראתו:''!ץזז עו
בשערו הצטיינה הזאת הכהונה תקופת

אווי השתררה באמריקה כלכליות. ריות
 של כוכבו עלה ובה אי-ביטחון, של רה

מק־קארתי. ג׳ו השפל, הדמאגוג
 עוד להציג שלא בעצמו החליט לבסוף

 ובהדרגה הנוספת, בפעם מועמדותו את
ש כשנודע השבוע, רק כליל. נשכח

 בשמו שוב העולם נזכר גוסס, שוכב הוא
 הרגל את שפשט ממיפורי, החנווני של

ההיסטוריה. פיסגת אל מכן לאחר ועלה

חוץ יחסי
השמיים מן זוג

 לקציני מחכה סיינון
 לחמשיר כדי צח״ר,

העכורה כמילחמה
 השבוע הכריז השמיים!״ מן זוג ״זהו

 יד עושים פושעים ״שני האנוי. רדיו
!״אחת

 הראשונה הרשמית התגובה זאת היתד,
 ד,סכם־ על הצפונית ויאט־נאם ממשלת של

סייגון. וממשלת ישראל בין ההכרה
נח הסכם־ההכרד, כלילה. כגנבים

 ב־ החגיגי הטכס בהיחבא. כימעט תם
 בוטל. החתימה את ללוות שנועד פנום־פן,

 — בלילה כגנבים נהגו ישראל שליחי
ידיהם. במעשי התביישו כאילו

 סיבה היתד, אכן כי נסתבר השבוע
לבושה. טובד,

תיו הנשיא :מסייגון כתבים הודיעו
 הצבאיים היועצים צאת שאחרי מקווה

יית הדרומית, מוויאט־נאם האמריקאיים
ישר צבאיים יועצים על־ידי מקומם פס

 ב־ להמשיך תיו מקוות בעזרתם אליים.
 וצבא הוויאט־קונג כוחות נגד מילחמה
מ יסתלקו שהאמריקאים אחרי תצפון,
ארצו.

 המהלך את מסבירה זו תיקווה בי יתכן
 כללית תמיהה שעורר המוזר, הישראלי

 להכיר ישראל הזדרזה מדוע בעולם.
שהאמריק ברגע דווקא תיו של במישטר

 שתיו ואחרי אותו, לנטוש עומדים אים
ה של שינאתו את עליו מעורר עצמו
? ני־כסון נשיא

באי־כוחז באמצעות התערבות
 ניכסון עם וגמור מנוי כי נראה כי אף

 ייתכן האמריקאית, ההתערבות את לסיים
לא האמריקאית שמערכת־ד,ביטחון מאוד

 היא אמנם, הנשיא. מדיניות עם השלימה
 ייתכן אך הנשיא. להוראות לציית תצטרך

 על־ידי למכה, להקדים מקווה היא כי
הריק. החלל את למלא ישראל דחיפת

 למד ובמערב, במיזרח כולו, העולם
 ב־ ורואה ויאט־נאם מילחמת את לתעב

 פרק של מיפלצתי שריד תיו של מישטרו
 דעת־ כל אלא הקומוניסטים רק לא עכור.
 הדברים את רואה המערב־אירופית, הקהל

כר
 ישראליים קצינים מחר יופיעו אם

 בעיני צד,״ל את הדבר יכתים זו, במערכה
מיליונים. מאות

בירוש אמריקאי עיתונאי השבוע אמר
 כששמע אוזניו למשמע האמין שלא לים,

ל השתגעתם ״האם זו: אפשרות על
 מילחמתכם את לזהות לכם מדוע גמרי?

 פני על האחת המילחמה עם הלאומית
ממנה?״ סולד כולו שהעולם כדור־הארץ

ארגונים
שם <א היר ש ל לגירו

ש? החדשה ההתגרות
— ?הנכה״ ״הלינה

ההגירה״ ״קרן
 כל טובים ימים היו לא רב זמן מזה

הישראלי. לפאשיזם כך
בעק הוחל בו ההיסטרי המכשפות ציד

 הסורית, הריגול רשת של תפיסתד, בות
אמ של השחורים הימים את הזכיר
 המק־קאר־ השתוללות בתקופת ריקה
 של תפיסתם שימשה אז גם תיזם.

 אתל הזוג ובעיקר קומוניסטים, מרגלים
 שהוציאה הזנקה ביריית רוזנברג, ויוליוס

מחוריהם. העכברים כל את
 שנת שישנו המקצועיים, הלאומנים כל
 במאורותיהם לפתע הקיצו ארוכה, חורף
המקופ הסיסמאות כל עם החוצה ויצאו

 שייב, ישראל הד״ר הישנים. והדגלים לות
 לכנסת בבחירות המוחץ כשלונו שמאז

ל והחל חזר התאושש, טרם השביעית
 של הצבעוניות הגלויות את בדואר הפיץ
משתר שגבולותיה ישראל״ מלכות ״מפת

 המידבר ועד פרת נהר עד מהנילוס עים
במזרח. הסעודי

 יהודית להגנה הפאשיסטית הליגה גם
 הגל את להחמיץ חששה כהנא הרב של

 חדשה התגרות יזמו פעיליה הלאומני.
שנוע המוחזקים, בשטחים הערבי במיעוט

היהודי. ברחוב קרנם את להרים דה
 כרוזים והאחווה״. השלום ״כגלל

 אנשי השבוע שהפיצו באנגלית, כתובים
ל בישרו הגדולות, הגדה בערי הליגה

 של הקמתה את השטחים, תושבי ערבים׳
ה (בתרגום הכרוז בישר חדשה. קרן

עצמה): הליגה של עברי
 היהודים המדינה שאזרחי הוא, ברור

 ארץ־ישראל על לוותר לעולם יסכימו לא
 אפשרות, כל אין ולבתרה. לחלקה או

ששוח ארץ־ישראל, משטחי נסיגה שתהיה
 שאנחנו ומכיוון כן, אס .1967 בשנת ררו

אנחנו הערבי, הלאומי הרגש את מכבדימ

 מתח של מצב להיווצר שעלול מכירים
 הערבי והמיעוט היהודי הרוב בין מתמיד
וה השלום בגלל אירלנד. צפון דוגמת
 כדי מראש צעדים לנקוט רצוי אחווה
 עם שכל הוא רצוי זו. סכנה למנוע

 של שלטונו תחת ולא שלו במדינתו יחיה
ומצי אליכם פונים. אנו לכן — אחר עם
מארץ־ישראל. להגר לכם עים

ש הגירה, קרן מקימים אנו כך לשם
 הארץ. את לעזוב המוכן ערבי לכל תסייע

 אליך פונים אנו להגר, אתה מוכן אס
:להודיענו ממך ומבקשים

 כדי במשפחתך, הנפשות מיספר את א.
משפ לכל לתשלום תוכנית לעבד שנוכל

לגודלה. בהתאם חה
 דירתך אח למכור אתה מוכן אס ב.

מתי? כן, ואס — ליהודי
להגר. מעדיף. אתה מדינה לאיזו. ג.
העדיפות. סדר פי על להודיענו נא

 מספיק אין האמצעים דלת הליגה לאנשי
 ערבי של הגירתו לממן רק לא כסף
 כרוזיהם את להדפיס אפילו אלא אחד

 היו לא כרוזיהם בסטנסיל. ולא בדפוס
 להמחיש שנועדה שפלה, פרובוקציה אלא

 ישראל זוממת שאכן השטחים לערביי
 גירוש בנוסח ומבתיהם, מאדמתם לגרשם

.1492 שנת של ספרד יהודי
 מסוג חתירה פעולות שעלולות המק

 על אולי עולה ישראל, למדינת לגרום זד.
 שלושה—שניים לגרום שעלולים הנזק

האוייב. עם פעולה משתפי

עתונחז
ל ב ת דיעה עמוד ב ר ח א

״מעדים״ סילף איד
 שד דיעותיו את
ץ המשטרה מפכ״ד

 של הראשון בעמוד שהופיעה הכותרת
מדהי היתד. מעריב של ערב־שבת גליון
 נאמר :״למעריב רוזוליו ״המפכ״ל מה.
 המיעוט אל התיחסותנו לבדוק ״יש בה,

בארץ.״ הערבי
 של הטרי המפכ״ל צוטט הידיעה בגוף
 מתוך רוזוליו, שאול ישראל, משטרת

 של הבכיר הכתב עימו שערך ראיון
בהרח ושפורסם גולדשטיין, דב העתון,

גליון. אותו של הפנימיים בעמודים בה
 הד־ היו הראשון בעמוד הציטטות

:משמעיות
וה הריגול בפרשת שמדאיג ״מה >•

 ערבים של הגדול המספר זהו חבלה,
 את ונתנו בארץ וגדלו שצמחו ישראליים

 לבדוק עלינו וטירור. חבלה לתוכניות ידם
ה המיעוט אל התייחסותנו את מחדש
 יסוד על אותה ולהעריך בארץ ערבי

האחרונים.״ הגילויים
 דמוקראטים להיות רצוננו כל עם •

 יחסנו את לבדוק עלינו חובה וליברלים
התבטאו של מוגבל הבלתי החופש אל
עמדות.״ ונקיטת יות

 נראו שהם משום מזעזעים היו הדברים
 הנערך הלאומני מציד־המכשפות כחלק
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