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שר היהודי יועצו
 חדות ישאר ,1938 בנובמבר התשיעי ליל
ה ההיסטוריה של האימים מלילות כאחד

 ליל לכינוי זכה אשר הלילה, אנושית.
 אלפי של התבערה באש הואר הבדולח,

 שהועלו גרמניה, ברחבי יהודיים בתי־כנסת
 אוחו שמשך למרות הנאצים. על־ידי באש
 משוד נוראים, מעשי־פשע בוצעו לילה

 חפים לרצח ועד יהודים של ובתים חנויות
 גוילים לילה אותו של סמליו נשארו מפשע,
באש. העולים ■וספרים חרוכים

 בצהרי בירושלים, הזיתים בהר השבוע,
 על חוזרת ההיסטוריה כי היה נדמה היום,

מוקטן. בקנה־מידה כי אם עצמה,
 ה־ אחד של בפעמון צלצלו צעירים שבעה

 הם הדלת, נפתחה כאשר ההר. על בנינים
 שהיו נשים שש על איימו פנימה, פרצו
 מתוך נפט נטל הפורצים אחד הבנין. בתוך

 אותו שפך במקום, ■שניצב תנור־חימום
 הציתו אחר־כך הכרטיסיה. ועל הספרים על

 הספרים את באש העלו הנפט, את הצעירים
מהמקום. ונמלטו
 ל- הבדולח ליל בין אחד הבדל רק היה
 היו הפעם הקורבנות הר־הזיתים. צהרי

 לכתבי הבינלאומי המרכז אנשי נוצרים,
 הליגה־ אנשי יהודים, היו הפורעים קודש.

כהנא. מאיר הרב של להגנה־יהודית
 של הבדולח ליל מפחידה. אדישות

 הוא מקרית. התפרצות פרי היה לא ,1938
 רק האנושית, בהיסטוריה להופיע היה יכול

הת לכן, קודם שנים חמש שבמשך משום
 קטנות במנות לבלוע הגרמנית האומה רגלה

 ביהודים. נאצית התעללות מפחידות ■ובלתי
 יהודים, בתי על סיסמאות רשמו רק תחילה

 עם מזוקנים יהודים הובילו רק אחר־כך
הערים. ברחובות חזותיהם על שלטים

 היו הגזים, ותאי הריכוז מחנות השואה,
 ושריפת בתי־כנסת הצתת של ישיר המשך

 והכשירו מפריע באין שנעשו ספרי־קודש,
 ורוחנית נפשית מבחינה הגרמני העם את

עם. השמדת גם לעכל
 לא לעצמם אימצו כהנא הרב של קלגסיו

 אלא — הגזענית הנאצית התורה את רק
 הנאציזם. של הברוטאליות השיטות את גם

 היתה ממעשיהם חמורה יותר הרבה אולם
ל הישראלי הציבור התיחס בה האדישות

המש הזו. הפסיכופאטית החולנית תופעה
 פירסמו העתונים חשודים. כמה עצרה טרה
המ הפשע על עברו בכרוניקה. שורות כמה
היום. לסדר טורף

.1938 של בגרמניה כמו בדיוק

ם שטחי ה
□,□ד□□•! מחנלאד.

 אוחב איגד פלסטיני לאומן
 את אד — ישראל את

פחות עוד חוסיין
ה בשטחים הישראלי שילטון־הכיבוש

 זכה הוא השבוע למחמאות. זקוק מוחזקים
בלתי-צפוי. מכיוון להן,

ה טריביון, הראלד האמריקאי בעיתון
 בשם פלסטיני פירסם בפאריס, מופיע

 המלך נגד מוחץ מאמר תורכי, פאוואז
 החי פלסטיני סופר הוא תורכי חוסיין.

 בשם ספר פירסם עתה זה בפאריס.
 אסונם את המתאר ממורשתם, ■המגורשים

הפלסטינים. של
במאמרו: תורכי כותב
 של הציוני הכיבוש את מחייב ״איני
 פעמיים לחשוב צריך איני אולם מולדתי.

 מישטרי־הכיבוש . משני איזה לקבוע כדי
מש יותר, זדוני היה והישראלי) (הירדני

 יותר מאיתנו ■גזל מהם ואיזה יותר, פיל
וער תחושת־יעודנו את תיקוותנו, את
האנושי.״ כנו

 לא הערביות הממשלות שאר לגבי גם
הער ״הממשלות בשבחים: תורכי הפליג

 אל יותר טוב התייחסו לא האחרות ביות
הש שהן בשעה בארצותיהם, הפלסטינים

,לז דראקוניים איומים בקולי־קולות מיעו
יי \י לים הישראלים) (את רוק

 על־ידי נכתבו כבר זו ברוח דברים
 הירושלמי, המורה אבו־שילבאייה, מוחמד
ה בגדה פלסטינית מדינה בהקמת הדוגל

 ל־ בניגוד אולם וברצועת־עזה. מערבית
 לאומני ערבי הוא תורכי אבו־שילבאייה,

 ל- כנראה, נתונה, ושתמיכתו בחו״ל, החי
פלסטין. לשיחרור אירגון

 יומר הנשיא
 ומעונה

המזוח־תינונית
האח בשבוע הרגיז לא דבר 0ו ***
*  מאיר גולדה ראש־הממשלה את רוו /
 מארצות־הברית, שהגיעו הידיעות כמו

 ארצות־הב־ ממשלת ממנה מצפה לפיהן
 ניב- הנשיא אצל הקרוב שבביקורה רית,
חדשים. רעיונות עימד. תביא סון,

 ואני חדשים רעיונות שום לי ״אין
 רעיונות שום לאמריקה איתי אביא לא

 השבוע בסוף גולדה הכריזה חדשים!״
 כל לנו ״אין היהודית, הסוכנות בעצרת

ב רע כל אין כי חדשים רעיונות
הישנים.״ רעיונות

 חדשים, רעיונות אין לגולדה אם אבל
 בוושינגטון בביקורה לגלות עשויה היא

אר־ לנשיא כי הבא, החודש בראשית

האמריקאי הכשרון
 האמריקאי שר־החוץ מוזר סיסקו, ג׳חף

 ידי את לוחץ הנוזרח־התיכון לענייני
 בארץ מביקוריו אחד במיסגרת מאיר גולדה

 משוס שנכשלו שלו, התיווך בנסיונות
הצדדים. שני את שולל להוליך שניסה

 כמה יש ניכסון ריצ׳ארד צות־הברית
 הסיכסוך לפתרון בקשר כאלה רעיונות

 של החדשים והרעיונות במזרח־התיכון.
גול בעיני למצוא־חן לא עשויים ניכסון

 תבוא שהיא מהדרישה יותר עוד דה
חדשים. רעיונות עם

 הרעיונות כל מתבטאים למעשה
פשו כמסקנה ניבסון של החדשים

המיו יועצו על להטיל אחת: טה
 קיסינג׳ר, הנרי הפרופסור חד,

 כמזרח־התיכון
 במגמה הצדדים !ין

כלשהו. להסדר להגיע
 הרי והניחושים, ההכחשות לכל בניגוד

מ- לאחרונה שהגיעו מוסמכות ידיעות

 כסיבסוד לט׳פל
ביי לתוון־ ולנסות


