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הסינית החומה אד
 הצטיין פאולס רולף

 הוא עכשיו כישראל.
לגלות גשרה

 תפקיד בכל שלנו הראשון האיש ״אתה
 בתל־ הראשון היית קשה. דיפלומטי

 בפקין!״ הראשון תהיה אביב.
 מחמאה לשמוע שמח היה שגריר כל
 הגבר אבל שלו. שר־החוץ מפי כזאת

 שר־ מפי הדברים את ששמע הגידם,
כלל. שמח לא של, ולתר הגרמני החוץ

 זאת היתד. )57( פאולס דולף בשביל
בשורת־איוב.

 פאולס אמנם, הוורמאבט. קצין
 כשבא, בישראל. שמילא בתפקיד מתגאה

 המערבית, גרמניה של הראשון כשגרירר.
 שונאי סוערות. הפגנות פניו את קידמו

במטכ״ל שירת פאולס כי הזכירו גרמניה

 לרכוש כדי דבר עשה לא הוא נראה.
האמריקאיים. השליטים לב את לה

 דמות- גרמניות מישלחות באו כאשר
 לא פאולם בלט האמריקאית, לבירה דרג
 בברכה קידם זאת לעומת בהעדרו. פעם

הי האופוזיציה מטעם מישלחות בולטת
מנית.

ה הבחירות ביום הדברים הגיעו לשיא
 במסיבה נכח פאולם בגרמניה. אחרונות

 שעליו והסביר קם שלו..לפתע בשגרירות
ל רצה לא הוא הסביר: ההסבר ללכת.
 כדי הרשמיות, התוצאות לקבלת המתין

ה ניצחון על פומבית לברך יצטרך שלא
הסוציאליסטית־ליברלית. קואליציה

 כנראה, היה, זה י. ה;ר ל טוב לא
דיוו על הסתמך שר־התוץ מדי. יותר
ש פאולס, כי שאמרו מוושינגטון, חים

במ דבק כ״נמרץ, לכן קודם הוגדר
האינטלק לאווירה מתאים אינו שימה,״
 וסביבתו. קיסינג׳ר הנרי של טואלית

אנאליטי.״ מוח לי ״חסר
 לכונן בפקין של ולתר הסכים כאשר

 המערבית גרמניה בין דיפלומטיים יחסים
 הראשון. השגריר יהיה מי נשאל ■וסין,
ל־ גילה למקורביו אולם השיב. לא הוא
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פאולס שגריר
נגמר הסוס

מיקונים ח״ג
חדש סוס

 בוורמאכט בצלב־האבירים וזכה הגרמני,
היטלר. של

 כעבור מישראל, פאולם נפרד כאשר
 לזכותו לרשום היה יכול שנים, כמה

ה אהדת את רכש הוא מרשים: הישג
 את קידמה לא הפגנה שום בארץ. ציבור

יורשו. פני
 הוא הישגו. עבור פרס קיבל פאולם

 ב־ ביותר והרם המייוחל לתפקיד הועבר
 :הישראלי) (כמו הגרמני מישרד־החוץ

בוושינגטון. השגרירות
 זעם את בהדרגה, עורר, שם אולם

הממונים.
 גילה פאולס כי ממסיבה. פרישה

 של החדשה למדיניות מאוד קריר יחם
 המיזרחית״ ״המדיניות החדשה. ממשלתו

כ אותו, הלהיבה לא בראנד וילי של

 זה ידעתי: כבר רגע ״באותו מכן: אחר
פאולס.״ יהיה
 הגרמניים, הדיפלומטים בשביל כי
גלות. היא פקין

ת מפלגו
ש ס סוים שלו מ ״,ד

ימיגה, הורן הרוב
שמאלה, הולך המיעוט
מהבה מיקוגיס ושמואל

היש הקומוניסטית המיפלגה — ״מק״י
 ה־ חלקים. לשלושה מחולקת — ראלית

 הקוטר־ סנה, יורשי בידי היא מיפלגה
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