
 אתכם מזמין אני זרכותי, כירותי ד
 בטל־ כותרת עלי של נוספת לתוכנית

 שלנו הראשון האורח הגרמנית. וויזיה
 בראש העומד צעיר, עסקן הוא הערב

 תופעת־שוליים בה רואים שרבים מיפלגה
 לה מנבאים אחרים ואילו חסרת־חשיבות,

בפיו. מה נשמע הבה עתיד.
 בעל גבר האורח, אל עוברת (המצלמה

 לבוש הוא צ׳פליני. ושפם גולשות שערות
 שמרנית. ועניבת כהה בחליפה בקפידה

בעצבנות.) מתנועע הוא
 היטלר, אדולף מר זהו ובכן, :המנחה

 הנאציו־ הגרמנית הפועלים מיפלגת מנהיג
 בשביל ארוך קצת שם נל־סוציאליסטית.

 ערמומי, (חיוך לא? קטנה, כל־כך מיפלגה
 ובכן, למצלמה.) משועשעת קריצה של רמז
 תוכנית השבוע פירסמת אתה היטלר, מר

אותה? לפרט מוכן אתה האם מעניינת.
 אני ובכן, המט. בהחלט. האורח:

 אין שלנו הגרמנית במולדת כי מאמין
 מספיקה היא גרמנים. שאינם לאנשים מקום

 ליהודים. מקום כאן אין שלנו. לעם בקושי
אותם. לסלק צריכים

 ככה, סתם ועליון) (נינוח :המנחה
 קל? כל-כך שזה סבור אתה האם לסלק?

 אותם לשים זאת? לבצע מציע אתה איך
דק). (חיוך משאיות? על

 לא קרונות־רכבת, משאיות, :האורח
 ומהר. אותם, לסלק העיקר לי. איכפת

 עוד כל הזאת בארץ שקט לנו יהיה לא
אדמתה. על נמצא אחד יהודי

 מתונה) סקרנות של (הבעה : המנחה
לנסוע? צריכים הם לדעתך, ולאן,

שלהם, עניין זה (בתוקף) האורה:
 להם תעניק ארצות־הברית אם שלנו. לא

 עשינו בשימחה. לשם יסעו הם ויזות,
 שרבבות לנו ונסתבר זה בעניין מחקר

 לקנדה, לאמריקה, להגר מוכנים יהודים
לפלס להגר יכולים הם מצידי לבראזיל.

למאדאגאסקאר. או טינה
ומה ערמומית) (בהבעה :המנתה

 יקבלו לא היהודים אם היטלר, מר יקרה,
 האם מכאן? יהגרו ולא שלך ההצעה את
כזה? למיקרה גם תוכנית לך יש

 ומשרפות, תאי־גאזים נקים אז : האורח
ולתמיד. אחת הזאת המגיפה את ונחסל

 זוהי אובייקטיבי) (בקול :המנחה
 לה מצאת האם מעניינת. תוכנית בוודאי
 לא שבינתיים רואה אני תומכים? הרבה

 בחוגי רבים. בוחרים למשוך הצלחת
 איך קצת... אדם שאתה רומזים המימסד
תימהוני. נאמר...

 מאד שהרבה משוכנע אני :האורח
 צודק, שאני בליבם, עמוק יודעים, גרמנים
 זאת להגיד מוכנים אינם שהם למרות

מלא. בפה
 לשכנע מתכוון אתה ואיך :המנחה

היטלר? מר בך, לתמוך אותם
הדר בכל תעמולה מנהל אני :האורח

באוניבר בכפרים, להרצות הולך אני כים.
 הערב, בעזרתך, הנה, מקום. בכל סיטות,

 גרמנים. מיליון ארבעים אותי שומעים
 למיפלגתנו, מחר יצטרפו מהם אלפים כמה

 לשיחרור במילחמתי נוסף כוח לי ויתנו
היהודים... מנוכחות גרמניה

 היינו באדיבות) אותו (קוטע : המנחה
 על יותר ממך לשמוע רוצים בוודאי

 לי ויש היטלר, מר המעניינות, תוכניותיו
 לצערי. מוגבל, שלנו הזמן אך שאלות. כמה

 קוקל- זיגפריד מר הוא שלנו הבא האורח
 שיעזור לצימחי-נוי, הנודע המומחה ברונר,

גינתכם... את לטפח לכם
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 בטרי־ שלנו הספורט סופר־ אה ך*
 :עבד־אל־מגיד אחמד פולי, ■יי

 ג׳רי הנודע האמריקאי הכדורנלן
 כטכס לאיסלאם, היום עכר כראון
הניגי.

 את עשה ג׳רי כי שמועות נפוצו תחילה
 את לאשה לשאת שרצה מפני מעשהו
 אתר־נפט. מנהל י של בתו ניזאלי, פטמה

 בעולם האחרונות המדינות אחת היא לוב
 יכול אדם אין אזרחיים. נשואין בה שאין

הדתית. עדתו בתוך אלא כאן להתחתן

 את באוזני הכחישה ניזאלי הגברת
 ביכלל כלום. בינינו ״אין :ואמרה השמועה

 אדם עם להתחתן דעתי על עולה היה לא
ומלידה.״ מבטן ערבי שאינו

 אה המיר שג׳רי היא האמה
 אין דוב, חוקי פי שעד מפני דהו
 הדאומיה כדינה דשחק יכוד הוא

 ואין דוכי, אזרח אינו אם הדוכית
 ד־ אדא מוענקת הלובית האזרחות
מוסלמים.

 איכפת ״לא :ג׳רי לי אמר פרטית בשיחה
 או בודהיסט יהודי, מוסלמי, להיות לי

 הכדור. זה שלי האלוהים עובד־אלילים.
 זה.״ את תפרסם אל אבל

 שנקרא ג׳רי, נתקבל החגיגי הטכס אחרי
המדינה. מנהיג על־ידי מוחמד, עלי עתה

מוס מדינה ״זוהי אמר: קזאפי מועמד
 מוסלמי. שאינו למי מקום בה ואין למית,

 לפני שנוצרו האיסלאם, חוקי אל בחוזרנו
 כולו לעולם מראים אנחנו שנים, 1300

 מכן לאחר והומאניזם.״ קידמה של דוגמה
 חמישה של ידיהם בקטיעת המנהיג נכח

בגניבה. שהורשעו צעירים,
 קזאפי שאדדה־מישנה די נאמר

 פיה שעד הוראה, הוצאת שוקד
 דוביה קכוצת־כדורגל כד תפסיק

 אחרי דקות דשדוש המישחק אה
 תפילת■ לצורך שער, בד הבקעה
הודייה.

■! ■ 1■
 תחנת של החדשות מיומן טע ךי
\ : אלאבאנזה נזונטגומרי, איי־וי־סי, /

 בביודהמחו- הבוקר פרצה סערה־רבתי
 העלה כאשר אלאבאמה, מדינת של קקים
שנוש לסדר־היום הצעה סמית אדם הציר

 מדינת של באוניברסיטה הגזע ״חילול : אה
 ועדת־החינוך יושב־ראש סמית, אלאבאמה.״

 שמרניות, דיעות בעל בית־המחוקקים, של
מעסקדסטודנטים.. שקיבל מיכתב הציג

 שיכנה שנים מזה בי מסתבר
 סטודנטיות האוניברסיטה הנהדת
 כושיים סטודנטים עם יחד דכנות
אחד. בבניין

 שלנו הנאורה במדינה כי ייאמן ״לא
 מחפירה כה בצורה הלבן הגזע טוהר יחולל

 להיות המתיימרים אנשים, על-ידי ומחרידה
 גוברת. בהתרגשות סמית קרא מחנכים,״

 סטוד:- נראו בידי, המצוי המידע פי ״על
לדיס שחורים עם יוצאות משלנו טיות

אחרים שטופי־זימה ולמקומות קוטקים

 עצמו על שקיבל שלי, המודיע זה. מסוג
 של האינטימיים החיים אחרי לבלוש

 בתנוחות מהן שתיים הפתיע הסטודנטיות,
 אלה. יוצאי־אפריקה עם ונישוק חיבוק של

 מתחת המודיע שכב כאשר אחד, במיקרה
 במעון־הסטודנטים, נערה של למיטתה

 הלאומי, המוסר מישמר על עמידתו תוך
 מתלחשת הנערה את אוזניו במו שמע

 !״נשואין של אפשרות על שחור טיפוס עם
 קריאות נשמעו הבית פינות שמכל בשעה

 !״״שערורייה !״״בושה !״ייאמן ״לא בנוסח
 ספק לי ״אין וצעק: סמית הציר המשיך

 יהודית—קומוניסטית ממזימה חלק שזהו
 כדי הלבן, הגזע עליונות תחת לחתור

ה בידי ולמסרה המדינה על להשתלט
!״ בולשביקים

 כית־־המחו■ שיגר הדיון כתום
 אדאפאמה, מושל אד פנייה קקים

 לאל- לפטר הנמרצת הדרישה דכה
 האוניברסיטה הנהלת- את תר

 ספני אלאכאמה נערות על ולהגן
ותועכוה. זרמה ■מעשי

 פרידריו בווינה, המייוחד ופרנו ך*
מודיע: מלכישוע,

 כפר בתושבי אחזה רבה התרגשות
 על המשקיף טירול, בחבל יקובסדורף,

שלג. עטורי רכסים
הציו ההררי הכפר של שלוותו

 כאשר שנים, במה לפני הופרה רי
 הסירים, קבוצה באן השתכנה
 האדמו״ר בערגמאן הרבי כהנהגת

חצרו. את באן שהקים מכרויפיסק,
 משופעת זו קבוצודחסידים כי נראה
 בשקט קנתה השנים במשך כי בכספים,

 היא וכיום השניה, אחרי אחת חלקת־אדמה
הכפר. משטח ניכר חלק על חולשת

 הקאנצלר אל ראש־הכפר פנה לאחרונה
 נמרצת בתביעה הפרלמנט, חברי ואל

 שאינם יהודים, על שיאסור חוק לחוקק
 במדינה. קרקעות לרכוש אוסטריה, אזרחי

 הסיעות, בין תמימות־דעים יש בפרלמנט
 יש שאכן שמאלניים, חריגים כמה מילבד
 זו לפלישה קץ לשים כדי אמצעים לנקוט

טירול. לכפרי יהודים של
 יש כי ומצאתי בכפר, ביקרתי אתמול

 הכפר מאנשי איש אמנם, רבה. תסיסה בו
 לציטוט דברים להשמיע מוכן היה לא

 יכולים והם מקום, בכל שולטים (״היהודים
בהחלט מוכנים היו הם אבל לנו!״) להזיק

פרטיות. בשיחות ליבם את לשפוך
 אמר ומפחיד,״ מיסתורי מאד הכל ״זה

 מסתגרים בשקט, באו ״הם זקן. איכר לי
 יודעים לא ואנחנו שלהם, החומות מאחרי

 שם.״ עושים הם מה
 נוצריים, תינוקות שם הורגים בטח ״הם
 הוסיפה שלהם,״ מהדם מצות לאפות בשביל
חרושת־פנים. זקנה אשתו,

 המיס־ ״הכת אנשי כי הודה ראש־הכפר
 אינם אותם, מכנה שהוא כפי תורית״,

 מטפלים דווקא ״הם הנוף. את משחיתים
 ״אבל לי, אמר מאד,״ יפה שלהם בגינות

 הם אולי ומאיים. מפחיד נראה העניין כל
 ״1 הקג״ב או הישראלי המוסד סוכני

 עו־ יהודית ממזימה חדק ״זהו
 אסר העודם,״ עד דהשתדט דמית
 הממשדה ״אם מגפיים. נעוד צעיר

 בעצמנו לדאוג נצטרך תפעד, דא
 הזאת.״ התופעה דחיסוד

 שהם לי אמרו בווינה אנשי־פרלמנט
 ״אין אולם החומרה, בכל לעניין מתייחסים

 ועדת־החוקה: יו״ר לי אמר קל.״ פיתרון
 שימנע חוק לחוקק איך :היא ״השאלה
 מבלי במדינתנו, קרקעות לרכוש מיהודים

 צריכים אנחנו אנטישמי. כעניין ייראה שזה
ה כמיבצר מדינתנו תדמית על לשמור

 התיכונה.״ באירופה דמוקרטיה
 יפי לי, נספר הסישטרה מחוגי

נוצ תינוק אף נעלם לא שעה דפי
זה. ,כאיזור אחד רי
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ב החדשות למהדורת ד נעבד עתה ,ף
ונזישפט. חוק ענייני !

מדי שד העליון בית־המישפט
 את היום פירסם מאסאשופטס נת

 הנוצרי הרובע בפריטת פפק־דינו
בבוסטון.

 אייזיק בשם אמריקאי יהודי פנה כזכור,
 כי בטענה בית־המישפט, אל לוי סלומון

 הנוצרי״ ב״רובע לגור לו מרשים אין
 לבית־ בפנייתו בבוסטון. העתיקה העיר של

 ארצות־ של החוקה פי על כי טען המישפט
 וגזע, דת מטעמי הפלייה אסורה הברית

 זה ברובע לגור עליו שהוטל האיסור וכי
 גר אביו כי טען כן החוקה. את נוגד

רובע. באותו
ה השופט מציין המנומק בפסק־דינו

 להלכה, אמנם, כי פריסט הרמן עליון
 לאומית גזעית, אפלייה אוסרת החוקה
 בתקנון הסעיף כי שוכנענו ״לא אך ודתית,

 ברובע המגורים את המתיר חברת־השיכון,
 אגגלו־סאכסי לבן, אמריקאי לאזרח רק

הזה. הסעיף את נוגד ופרוטסטנטי,
 י בעיר הנוצרי הרובע בשיקום ״הצורך

 שהיהודים מפני רק התעורר העתיקה
 את החוצה ודחקו דור לפני אליו פלשו

 הדברים ״מטבע השופט. קבע הנוצרים,״
 עטרת החזרת לשם בא שהשיקום הוא,

 ליושנה, העתיקה .בעיר הנוצרי היישוב
 בעבר, שהיה כמו שוב, יהא שלנוצרים כדי

 היהודים, רובעי ליד להם, מייוחד רובע
 אפלייה כל אין והאינדיאנים. הכושים
 רובע- הללו, המבעים של בייחודם פסולה
 ביטחוניים בשיקולים גם ועדתו... רובע

 הסבר משום יש מדיניים בשיקולים וגם
 כזאת.״ אשר לאפלייה והצדק

 את היום הביע הקו־קלוכם־קלאן דובר
 אירגונו כי ואמר הזה, מפסק־הדין סיפוקו
 נוצריים״ ״מבעים בהקמת עכשיו יתחיל

ארצות־הברית. ערי בכל הנא המיפדגה מטעם דובר גם
 אירגונו כי הודיע האמריקאית צית

תמי את ויביע מפסק״הדין, מרוצה
 כשבת שיארגן כהפגנה כד כתו

 שיקא- ליד סקוקי בעיירה הקרובה
 מ־ יהודים הם תושביה שרוב גו,

גיצולי־השואה.
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:תחילה ועיקרן החדשות, נה ן*׳
 דחה באו״ם ישראל מישלחת ראש 1 י

 כאילו הטענה את נרגש, בנאום היום,
גזענית. מדינה' היא ישראל
 מיבצר היא ישראל כי יודע בר־דעת ״כל

ה הכריז התיכון,״ במיזרח הדמוקרטיה
 אפלייה של שמץ בישראל ״אין שגריר,
 מגילת- מוצא. או דת לאום, גזע, מטעמי

 כזאת אפלייה אוסרת שלנו העצמאות
| בפירוש.

 ה■ מן סכדגו היהודים, ״אנחנו, -
 מנוי רכים. דורות כמשך אפלייה

 מדינתנו את להפוך עימנו וגמור
לגויים.״ ואור לעולם מופת


