
בעולם
גרמניה

 צהוב טלאי
המימטד נגד

 ה־ ובין הגרמניים הסטודנטים בין המאבק
ה משדות־הקרב אחד ומחריף. הולך מימסד

מנצ שם הסאטירה. שדה הוא שלו בוערים
 אין למימסד כי יום־יום, הסטודנטים חים

הומור.
ה השמאל של הסטודנטים שעיתון אחרי

 של טכס ערך (״סליחה״), פארדון חדש׳
(העו דכאו מחנה־הריכוז של מחדש פתיחה

 הצעה השבוע פירסם הוא ),1645 הזה לם
הגר לממשלה הציע מקוראיו אחד נוספת.

 של הצהוב הטלאי את כחדש להנהיג מנית
תת לא מגן־דויד במרכז אולם הנאצים. ימי

 ״סטודנט״* אלא ״יהודי״, המילה נוסס
המוצעת: הסיסמה

— ז׳יד דווקא ״לאו
תלמיד!״* הוא החזיר

 ה־ הסטודנט שגורש אחרי שעברה, בשנה
כהן־בג־ האדום״) (״דני דניאל יהודי־גרמני

״סטודנט״ — ״יהודי״ במקום

במק צרפתיים מפגינים צעקו מצרפת, דיט
ההצ גרמניים!״ — יהודים — ״כולנו הלה:

 הצעיר הדור לגבי כי מוכיחה הגרמנית עה
 בד. — נרדף לכל סמל היהודי הפך באירופה

ל ההתנגדות אלה בחוגים שגוברת בשעה
ישראל. מדינת

פצצה
בקפטריה

שידורי־המחתרת, את שקלט הרדיו טכנאי
 אלה היו שקלט. האותות את בקדחתנות רשם

אמר. צופן!״ בטח ״זה מיספרים.
בעיר אחרים טכנאים עסקו שעה אותה

גילו הם המחתרתי. המשדר באיתור מינכן £
האוניברסיטה. של בקפטריה — אותו ^
פרופסורים שהעסיקה תעלומה פוענחה כך ?ן
אקדמאים שבעים הצליחו איך חשדניים: ג
תו־ של במיבחן מזהירה כה בצורה צעירים ?
רת־המחירים? ל

 יום באותו הנבחנים אחד 1 תיתפס אל
 שם אחר ראשו. את חבש במכאובים, חש

 אחר להתרכז. שיוכל כדי באוזניו, פקקים
 לודדא כדי שעונו, לתיקתוק פעם מדי הקשיב
עבר. לא שהזמן

 כמקלטי־רדיו נתגלו הללו המכשירים כל
מר־ שידורי את שקלטו ביותר, משוכללים
 שידר זה בקפטריה. שפעל הנייד שיר־הקשר

המיבחן, לשאלות התשובות את לנבחנים
ונוסחות. מיספרים של בצורה
מהאוניברסיטה, שגורש הסטודנטים, אחד

 את שעברתי בזה הוא חטאי ״כל הצטדק:
.״11,־ד הדיברה

תיתפס!״ ״אל היא: בגרמנית, זו, דיברה

ארצות־הברית
של עדותו

גגיל
 הופכת בכירים קצינים של דקה ״שיכבה

ו מיליטריסטית לאומה ארצות־הברית את
תוקפנית!״
 העלו רבים מקורית. אינה זו האשמה

 סטודג־ היפים, ליברליים, עסקנים — אותה
)8 בעמוד (המשך
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 שלל חדישות, בגיזרות אביביות
ודוגמאות. צבעים

ג דיאולו רי ס ה ט- פ  בעיות ללא לו
גהוץ דורש אינו לטפול, קל כביס, ? £0ו
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 ציורים 42 בלוית מנוקד כולו
 העבריה המשפחה של הספר
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