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במדינה
)4 מעמוד (המש!

נשק
ר הנאצי הי א בק
במלח הצורך על הוויכוח סער בישראל

 המערבית, גרמניה בירת בבון, מונעת. מה
 את לטשטש כיצד :לגמרי אחר וויכוח סער

 שהחדירה בעיסקת־הנשק הגרמנים של חלקם
 סכין'בגב ותקעיי. למרוזב ברית־המועצות את

האמריקאי. בן־הברית
 של המודיעין שירותי הצליחו בינתיים כי

 אור המטילות עובדות כמה לאסוף המערב
 אחת המצרית. רכישת־הנשק רקע על חדש

 מנהל בין ההדוקים לקשרים נוגעת העובדות
 הממושקף הפרופסור הגרמני, משרד־החוץ

 היועצים מטה ראש לבין הלשטיין, וואלטר
 וילהלם הד״ר בקאהיר, הגרמניים הצבאיים

!״) ״תפוס עם (מתחרז פוס
 של הכלכלה מראשי אחד לשעבר פוס.
 שלו המצרית בקריירה החל השלישי, הרייך

 המערבית גרמניה ממשלת של אישור בעזרת
נסיע כי נאמר בו ,1951 פברואר, מחודש

 נגיב בימי ודחופה. חשובה לחוץ־לארץ תו
 ״מועצת מנהל בתפקיד במהרה עלה

 עליון גרמני יועץ הפך המרכזית״, התיכנון
 פקודתו תחת המצרי. המלחמה במיניסטריון

גרמ מומחים מחמישים למעלה לעתים עמדו
ניים.

 חייל רק היד. לא פוס פליטים. שלושה
 הוא רב. דיפלומטי כשרון לו היה יבש.
ה לשעבר, חבריו עם קשריו את להדק ידע

 של החדש המטכ״ל בראש העומדים קצינים
 המפתח ואנשי קיים שאינו הגרמני הצבא

 נאצים־ הוא אף המלא הגרמני החוץ במשרד
 שהשגריר כך כדי עד הגיעו הדברים לשעבר.
 פאוולקה, גינטר ד״ר היאור, גדות על הגרמני

 להתפטר. שעברה, בשנה נאלץ, עצמו את ראה
 מעדיף הגרמני ״משרד־החוץ :השגריר טען

מא יותר פוס המצרי הפקיד עם פעולה לשתף
ה הרפובליקה של הרשמי הנציג עם שר

!״ גרמנית
 ראש השאר, בין פוס, היה במלחמת־העולם

 האדירים הצ׳כיים מפעלי־הנשק של המנהלה
 הכיר שם הנאצים. על־ידי שהופקעו סקודת

 צ׳כים מפעל, באותו שעבדו מהנדסים שלושה
 אלה שלושה וקוסטרום. נוהינץ פרנטל, בשם

 שנאלצו הסבירו בקאהיר, לפתע הופיעו
לע שמח פוס הקומוניסטים. מפני לברוח

הקרו לעוזריו הפכם הוותיקים, לידידים זור
בים.

 העביר הימים באחד סודית. הודעה
 הודעה הגרמני המטכ״ל של שירות־הריגול

 לפחות : אדנאואר קונראד של למשרדו סודית
קומו מרגלים הם הצ׳כים משלושת שנים

ה מן התרשם לא אדנאואר אולם ניסטיים.
 שסמך הלשטיין, עוזרו על סמך הוא הודעה.

 הקאנצלר הבין במאוחר רק פוס. ידידו על
המומ של הרחב למעילו שמתחת הגרמני

 סובייטיים סוכנים שני הצליחו הגרמני חה
ה הקומוניסטיים התמרונים אחד את לבצע

הדור. של ביותר חשובים
 להסביר כיצד :הבעייד, רק נשארה עתה

וב ובוושינגטון הנרגזים לידידים הדבר את
? לונדון

מפלגות
שראל מאוהלו, ״איש !״י

 נקוי אז מארב שונא יקום ״עת
ה חי הסוער, חי : ונצביא מה

המכבי...״ הדם חי חרב,

 שמלאו ז׳בוטינסקי, זאב של משירו זה קטע
 על ,הבמה. מעל התנוסס שנה, 75 השבוע לו

 משיר שורה תלוייה היתד, הנשיאות שולחן
ב לשלטון ״אלוהים, :ז׳בוטינסקי של אחר

הסיס שתי השלימו עין למראית ״1 חרתנו
 סתירה ביניהן היתר, למעשה זו. את זו מות

נסתרת.
הוו אנשי־אצ״ל את מחדש לארגן הרעיון

 פשוט היה לפוליטיקה, עורף שפנו תיקים,
 יום למחרת מעצמו כמעט צץ הוא וטבעי.

 לאפתע־ עצמה את מצאה כשחירות הבחירות,
עתי בוחרים. אלף 100 של מחנה בראש תה
יכול : אחד בדבר תלוי היה התנועה של דה
 האלה המקריים הבוחרים את להפוך תה

 היו זד, לצורך מאורגנת. מפלגתית לחטיבה
 סגני־משנה גם אלא גנרלים, רק לא דרושים

 :אצ״ל לאנשי יצאה הקריאה ורבי־טוראים.
״ישראל מאוהלו, ״איש !

הוש הדרישה נפשע־. אוויל ״אותו

שהע משופם׳ גבר על־ידי היסוס ללא מעה
הש שהתקיים הכנס בראש עצמו את מיד
 עמיחי התל־אביבי. אמריקה בבית־ציוני בוע

 גדעון״ ״גונדר* היה ב״מעמד" ששמו פגלין,
 היה לא ),940 הזה (העולם ״גידי״ פשוט או

 דבריו את אמר הוא אולם מקצועי, נואם
 קצין־מבצעים של חסרת־הגינונים בתקיפות

ל ולהחזיר השלטון את לתפוס ״עלינו : וותיק
 : דקות כמה וכעבור הביצוע!״ הגה את נו

 את לתפוס ועלינו ללכת הזאת הממשלה ״על
 ״אותו : לגירוש הראשון המועמד !״ מקומה

שרת. משה נפשע״, אוויל
 ספק השאירו לא עצמו בגין ומנחם גידי
 הפרוצידורה :השלטון כיבוש לדרך ביחס

 מנגנון ארגון של המקובלת הדימוקראטית
 קולות. רוב וקבלת בבחירות הופעה מפלגה,

;הז לא שאיש האמיתית, הבעייה החלה וכאן
 לארוך מטבעה חייבת זו דרך : בכנס כירה

 לא ביותר האופטימי החרותאי גם ניכר. זמן
הבחי לפני במדינה רוב תשיג .שחרות יקווה
שנים. ארבע בעוד הבאות, רות

 ארבע בעוד קיימת תהיה עוד האם אולם
 נאומו, של השני בחלק ? ומדינה כנסת שניים

 הטיל מסגרת) (ראה המדינה למצב שהוקדש
 הממשלה : דעתו בכך. חמור ספק בגין מנחם

 ולביתר למצדה העם את מובילה הנוכחית
צב מיבצעים מייד יבוצעו לא אם חדשות.

מוסר־ בטוח. המדינה של אבדונה יהיה איים,

פוס יועץ
וותיקים ידידים לנאצי־לשעבר,

ל להגיע חייבת חרות :נאמר שלא ההשכל
מייד. שלטון
 מושגי־ בשני השתמשו הנאום חלקי שני

סותרים. זמן

ירי לכך התכוונו אולי לנוון. או לכוון
 שו־ איש־לח״י נאמני בגין, של הוותיקים ביו

 כרו- את שהפיצו שייב, (״אלדד״) חר־המשיח
 בפי ״מה השער. לפני המשוכפלים זיהם

 לכוון ? היום הלאומי הצבאי הארגון מפקדי
 ולהתנוון אותה לנוון או לאומית תנועה

 ״המדינה״ במישחק אופוזיציה להיות י עמה
ה להמשך ״המדינה״? למישחק אופוזיציה או

הלאומית?״ המהפכה להמשך או שאילתה
 התקרבו שרובם הוותיקים, אלפי שלושת

 ניתחו לא אותו, עברו ואף 30 לגיל מאד
המציי חדוות־הפגישה, התיאורטית. הבעיה את
 החזירה לוחמים־לשעבר, של מפגש כל נת

 שמנת, ״היי׳ לעיניהם. ישן ברק קלה לשעה
״״שרוליק  ?״ הזמן כל היית ״איפה או !

עבר. מכל נשמעו
 אינה בגין למנחם נאמנותם כי ברור היה
 מידה באיזו היה ברור פחות בספק. מוטלת

הא לתפקידים בפועל להתגייס מוכנים יהיו

 ראש־ חייל, :נולמטת אצ״ל, תוארי *
 סמל סטל, סדן), עם (מתחרז סגן קבוצת,
 שם היה ״גונדה״ אלוף. גונדר, ראשון,

 ושלוש ׳קבוצות, שלוש של למחלקה נרדף
פלוגה. היוו גונדות


