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הבריח 1ו1ארצ
ת ההפסקת אשחר? את להכו

 הסנטור של האפור הסוס — הסוסים שני
 אייזנהאור הגנרל של המבריק והסוס טאפט
 דוהרים כשהם הראשון, הסיבוב את סיימו
 יזכה מי לקבוע היה קשה ראש. אל ראש

 בינתיים אולם יולי. בחודש האחרון, בסיבוב
ההשמ מכונות ארצות־הברית ברחבי החלו

הקיטור. במלוא פועלות צה
 כמובן, היתד״ ביותר הכדאית המטרה

אל ופחות אלמונים אייק. של הלבן מעילו
 כפאשיסט, כקומוניסט, האשימוהו מונים

מורע פחות אנשים וגם וכקאתולי. כיהודי
הגנ של עמדתו תהיה מה לתהות החלו לים
 יכביד האם ביתיים. בעניינים החייכני רל
לשלם יוסיף האם ? המסים נטל את יקל או

 רב כה שמשקלם האיכרים, למיליוני הענקות
 ביטוח נגד או בעד הוא האם ? בבחירות
 לשתוק הגנרל הצליח כה עד ? סוציאלי
 כך האלה, העניינים בכל מוחלטת שתיקה

 באמונה מאושר להיות היה יכול אחד שכל
 דעותיו עם בדיוק זהות הגנרל של שדעותיו
שלו. הפרטיות

 לגרות החליטו טאפט מאנשי כמה אולם
 שאלות 21 של שאלון פירסמו האריה, את

 השאלות רוב רשמית. תשובה דרשו לגנרל,
 תשובה כל אשר המפורסמת לשאלה דומות
הפ כבר ״האם : הנשאל את מרשיעה עליה
 ?״ אשתך את להכות סקת

 לעניין, נוגעות השאלות מן כמה אולם
 בעבר. הגנרל מפעולות כמה על אור מטילות
 שלך החלטתך זאת היתד, ״האם : לדוגמה

ש המנוח, רוזבלט הנשיא של החלטתו או
 פראג, את לכבוש פאטון הגנרל על אסרה

 התשיעי) המחנה (מפקד סימפסון הגנרל ועל
?״ ברלין את לכבוש
 רוזבלט עס יחד אייזנהאואר, שהגנרל ידוע
 את לנהל בשעתו דרשו בראדליי, והגנרל

בני גרידא, צבאיים שיקולים לפי המלחמה
 בחשבון לקחת שדרש מונטגומרי, לגנרל גוד
 למנוע הצורך ואת הפוליטית המציאות את
הסוביי בידי המזרחית גרמניה כיבוש את

 הכוחות כל את לרכז אז דרש מונטי טים.
 כדי — שלו חזיתו — אחת צרה בחזית
 יגיעו שהרוסים לפני ברלין את לכבוש
אליה.

 טאפט של התכסיס אולם ישנים. כלבים
 קמו שבוע כעבור כי פיפיות. חרב היה

 טאפט לסנטיר ארוך שאלון הציגו אייק, אנשי
 דקירת היתר■ משאלותיו שאלה כל עצמו,
 משוריין שאינו הסנטור, של בגופו פגיון

ה צבאיים. נצחונות של בשריון כמתחרהו
: שאלות

 ,1940 בשנת שצדקת מאמין עודך ״האם
 גרמניה על מלחמה שהכרזת אמרת כאשר
 ?״ גרמני מנצחון גרועה

בפב כשאמרת, רבה תבונה גילית ״האם
 לפני חוושים מעשרה פחות ,1941 רואר

 פנטסטי שדבר הארבור, פדל על ההתקפה
 של שהיא כל סכנה שקיימת להניח הוא

 ?״ ארצות־הבדית על יאפאנית התקפה
 ,1949 ביולי שצדקת חושב עתה ״האם

 ?״ האטלנטית האמנה נגד כשהצבעת
 שנה ,1949 משנת בדעתך דוגל עודך ״האם

 פוחת הרוסי ,׳)!האיום קוריאה, מלחמת לפני
?״ והולך
החל המכובד הסנטור כי רב ספק היה לא

 מעוניין מישהו אם כולו. העניין על מצטער
 האומר העתיק האנגלי הפתגם לפי לנהוג

 לישון, להמשיך ישנים לכלבים להניח שכדאי
אוהייאו. ממדינת טאפט הסנטור זה הרי

צרפת
להורג והוצאה התנצלות

ל דומה בצרפת ממשלה ראש של תפקידו
 הוא החבל חבל. על הרוקד אדם של תפקידו

 קטנות מחתיכות המורכב הצרפתי, הפרלמנט
 בקשרים יחד הקשורות מפלגות, הקרויות

 לפעם מפעם קואליציות. הקרויים מפוקפקים
מטה. נופל הממשלה וראש הקשרים נפתחים

 יצרן הנוכחי, הממשלה ראש פיניי, אנטואן
 מדופלם. חבלים כרקדן נתגלה ,60 בן עור
 בלתי״ אדם כלום, לא היה חודשים כמה לפני
מע שבועות תוך אולם לחלוטין. כמעט ידוע

מפ את יתר או פחות איחד פלא, חולל טים
 כדי זמן די בתפקיד ונשאר המרכז לגות

 שהוא דבר — הכסא את לפחות, לחמם,
בצרפת. גדול הישג

 אשר היפות הנשים שנדירות כשם אולם
 אחד ליקוי יש כן אחד, חן ליקוי אף בהן אין
 היה שפיניי הוא הליקוי פיניי. למוסייה גם

 אמנם וישי. בימי פטן המרשל מאנשי אחד
 המרשל של שלטונו בימי ביותר התבלט לא

 להעלות כדי תספיק העובדה עצם אך הזקן,
נת עתה לשלטון. כשעלה עיניים גבות כמה
לשוא. הועלו לא אלה עיניים שגבות גלה

 למרבית הפנאי. בשעות אקדחים
הצר ההתנגדות תנועת ידועה העולם תושבי
 מסרטי בעיקר השנייה העולם במלחמת פתית

אמי מצעירים מורכבת היתד, שם הוליבוד,
ב הנמלטות יפהפיות, ובחורות כאריות צים
הב הרשע. הגסטפו מפקד מידי האחרון רגע

 הפנאי בשעות האקדחים את המנקה חורה
 שהופל הנאה האמריקאי לטייס לבסוף נישאת

המאקי. למרתף מעל
ה של מקומו אין עצמם לצרפתים אולם

 קודם מפוקפק. בלתי כה בהיסטוריה חאקי
 וישי, עם פעולה שיתפו הצרפתים רוב כל,
 בוגדים היו שהם משמע צדק, החאקי ואם

 הגרמניים, המפקדים מדברי שנית, ופחדנים.
 היה לא שהחאקי מתברר בינתיים, שנתגלו
ה בימים מלבד לגרמנים, יעיל איום מעולם

 כש־ האנגלוסאכסי׳ הכיבוש לפני אחרונים
 הגרמנים של האספקה בדרכי בהצלחה חיבלו

 היום גם המאמינים הצרפתים רבים הלוחמים.
 רציחת :הועיל מאשר יותר הזיק שהמאקי

 גרמה במאומה, הועילה לא גרמניים, חיילים
 אלפי של ולמותם גרמניים תגמול למעשי
 אין שוב במדינה, ביותר החשובה למשרה
מפשע. חפים צרפתים

 לומר החאקי שוללי העיזו לא כה עד
 הגיע וישי שאיש אחרי עתה, אולם בגלוי. זאת
 ■מבית־ שוחרר חודש לפני בשתיקה. טעם

 הפאשים־ התנועות אחת של מנהיגה הסוהר
 בריאות של מטעמים מורה, צ׳ארלס טיות,

 עם מיד הוכיח, שהזקן אלא וזקנה. לקוייר,
 הוא עמו. כוחו שעוד מבית־הסוהר, צאתו

 והתנצלות פיצויים דרש בו קורא, קול פירסם
 להוציא דרש כן אליו. הרע ליחס פומבית

 אחד דה־מנטון, מוסייה את בגילוטינה להורג
 לאחרים כדוגמה ההתנגדות, תנועת מראשי

 בדה־מנטון בחר הוא לוישי. סמלית וכהצדקה
אלא קומוניסט, ואינו יהודי שאינו מפני דוקא

 המוטל את לדעת היה שצריך אריסטוקרט
עליו.

 לדיון העניין כשהובא ישו. הוא פטן
 הקדוש סבלו את שהשווה מי היה בפרלמנט,

 ופה הנוצרי, ישו של לזה פטן המרשל של
קו טן!״9 ״יחי של קריאות נשמעו גם ושם

 וקאטו־ סוציאליסטים מליסטים, מוניסטים,
ה מאתמול, ההתנגדות תנועת שותפי לים,

 התלכדו מוות, שנאת זה את זה כיום שונאים
 ב־ ללמד דרשו מאוחדת׳ לחזית קלה לשעה

ההת תנועת של ההיסטוריה את בית־הספר
שנ האנשים שמספר גילו השאר בין נגדות.

 לא החאקי אנשי על־ידי משפט ללא הרגו
בלבד. אחת לרבבה אלא אלף, למאה הגיע

 את ילמדו שאמנם הודיע המשפטים שר
 ישחררו שעה ואותה לילדים, החאקי תולדות

ה הפטניסטיים המלחמה פושעי אלפיים את
 שהתעמולה פקפק לא איש אולם נותרים.

 שתנועת מאד ייתכן תגבר. האנטי־מאקיסטית
 ההיסטוריה לעיני תופיע המהוללת ההתנגדות

עי ובהירת לב טהורת יפהפיה בדמות לא
מפוק שאיפות בעל רוצח בדמות אלא ניים,

פקות.

מונאקו
2 כפול לבן אדו□

 מו־ בחוף צידון מבני הספנים ירדו מאז
 המקום בני הצטיינו צרפת, בדרום נאקו,

 נכון אל להעריך ידעו הם לאומית. בגאווה
לאר הדומה בעולם מדינה שאין העובדה את
 הארץ הכנסה. מם אין במונאקו : דוגמה צם.

 למעשה חייה תושביה, 20.000 על כולה,
 זכתה 1861 ומאז *. המשחק אולמות על

 עצמאות — ורבתית מלאה לעצמאות מונאקו
 של הנסיך :בלבד אחד מליקוי רק הסובלת
 עלותו לפני צרפתי לאשור זקוק מונאקו
לכסאו.
 לריבונותה גדול איום צפוי עתה אולם

 עליה. להגן קם טוב מונאקאי וכל הארץ, של
 : קילומטרים רבבות כמה ממרחק בא האיום

מדי בין הצעירה האינדונסית, הרפובליקה
 אדום דגל לעצמה לקבוע החליטה האו״ם, נות

 תרנגולת כביצת המונאקאי לדגל הדומה ולבן
לשנייה. אחת
 ואינדו־ באירופה מונאקו נשארה עוד כל
מת הדגלים מלחמת חרגה לא באסיה, נסיה
 אולם דיפלומטיות. מחאות חליפת של חום
 בינלאומי קונגרס לארח מונאקו החליטה עתה

 אזרחים וכמה ימי), (מפוי להידרוגרפיה
 בשטח מומחים שהם הסבורים אינדונסים,

 מאיים) כולה מורכבת שמדינתם (מאחר זה
 גם ואולי מה הד,• בשמש חשקה ושנפשם
ב להשתתף החליטו הרולטה, באולמות
קונגרס.

 מונאקו על מוטל הבינלאומי הנוהג לפי
האו כל דגלי את הקונגרס לבית מעל להניף

התעוררה כאן אולם בו. המשתתפות מות

 יניפו שלא החליטו הם המונאקים. גאוות
 האינדונסאים מן דרשו המתחרה, הדגל את

ה :התעקשו אלה ואילו דגלם. את לשנות
לש אפשר ואי המדינה, בחוקת קבוע דגל

 האינדונסאים. הציעו מהפכה. ללא נותו
 גדול במרחק מולדתם דגל להניף :כפתרון

 למנוע כדי המונאקאי, הדגל מן האפשר ככל
אי־הבנה. כל

 דרכונים הנושאים האזרחים 2000 אולם *
 לאולמות להמס רשאים אינם סונאקו של

במשחק. ולהשתתף

ב ח ר מ ב
איראן

נאצית דוגמה לפי
״זאדה מנשי דאוד הגדול, ״מנהיגנו  קרא !

 המאות וקהל הרועש האולם תוך אל מישהו
 צווחו ״ !יחי !״יחי אדירה. בתרועה פרץ

שחו בשרוולים ידיים, מאות גרונות, מאות
באויר. התרוממו סמלים, ענודים רים,

 בעל שחור• אדם עלה הנואמים דוכן אל
 ושפם להקריח המתחיל ראש בינונית, קומה
 — הנאספים של לזו דמתה תלבושתו קטן.

 ועניבה שחורה חולצה בהירים, מכנסים
 :סמל ענד השמאלית הזרוע על שחורה.

 לו הישוו הפרושים כנפיו אשר שחור נשר
לבן. רקע על מאורך, צלב צורת

 שנים עשר לפני נאצית. דונמה לפי
ב רחב באולם זאדה מנשי דאוד אותו עיצ׳וד

 מורמת הימנית ידו פוזה, באותה ברלין,
ו הקהל בין עמד שאז אלא לראשו. מעל

 הנואמים. דוכן על שעמד אחר לכבוד הריע
 את זאדה מנשי צווח נאספים אלפי עם יחד

עמוקה. בהתלהבות הנאצית גרמניה סיסמות
ש השלמה בעיניו נראתה הנאצים תורת
 שנאת את השווה הוא אנוש. דרכי בחורות

 השפלה התרפסותם עם זר לכל הגרמני העם
 היושבים הזרים בפני מולדתו פרם בני של
 אותו מלא ליהודים הנאצים של יחסם בה.

 בהון יהודים סוחרים שלטו בטהרן : הערצה
הארץ.
 מקלט זאדה מנשי מצא גרמניה מפלת עם

 כש־ 1951 שנת עד חיכה הוא שם במצרים.
 באיראן שהתחוללו המהפכניים המאורעות

וב לשם בא הוא הביתה. חזרה לו קראו
ה ההתנערות הנאצית. הדוגמה מנקרת מוחו

 רז־ עלי רצח לאחר שבאה הגדולה פוליטית
 את לו נתנו לשלטון מוסאדק ועליית מארה

 חייו את יקדיש כי הודיע הוא : ההזדמנות
 אסף וביהודים, בזרים חרמה עד למלחמה

 על והכריז ידועים בלתי אנשים כמה סביבו
הפאן־איראנית. המפלגה חדשה, מפלגה

 כבר המפלגה הרכבת של הראשון ביום
 ומטרות סיסמות ותלבושת, סמל לה היו

 מנשי — קשה דבר זה היה לא מגובשות.
 משן* ראה אשר כל את העתיק פשוט זאדה
הנאצית. בגרמניה שהותו שנות

המפל זכתה לא תחילה הכל.״ לא ״זה
 השלטונות. מצד לב תשומת לכל החדשה גה

 מדיהם אליה, הצטרפו אנשים מאות כמה
 הכריזו גם פעם מדי ברחובות. נראים החלו

כל סיסמות השמיעו הזרים, נגד הפגנות על

 או איסלאם פדאין לסיסמות בכל שדמו ליות
 החלו חודשים כמה כעבור רק סודה. מפלגת

 גם כללו סיסמותיהם :אופיים את מדגישים
״הקו נגר טיפוסיות פאשיסטיות כרזות

המשעבד״. האימפריאליזם כלי מוניזם,
 לערוך סודה החליטה מה זמן לפני כאשר

 בפצצת השימוש איסור שתבעה ענק הפגנת
 החליטה בקוריאה המלחמה והפסקת האטום

 :פעיל תפקיד למלא הפאן־איראנית המפלגה
 הופיעו טהרן של הראשיות הככרות באחת
 נגד, בהפגנת השחורה בתלבושתם חבריה

התנג־ במקום. עברה סודה דתהלוכת שעה

שחרורו אחרי מורה צ׳ארלם
7 שפלה רוצחת בהירת־עין, יפהפיה בנזקום

תנועתו צלב רקע על נואם זאדה מנשי דאוד
ביהודים חרמה מלחמת הקרם, צלב במקום
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