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 7ע האנטישמית ההתקפה
 התגלתה הישראלי היורד

וציגי חובבגי כסיום
 מרימים שהנאצים לכך, הוכחה שרצה מי
ל מהססים ואינם החדשה בגרמניה ראש
הנא המיפלגה של בשיטות יהודים תקוף
 לגלותה היה יכול השלושים, שנות של צית

ב אלון, גינתר של השרופה במיסעדתו
ברלין.
 באוגוסט 10ב־ וברור. שקוף נראה הכל
 מואביט, שכונת של בית־המישפט דן השנה

אג- ניאו־נאצית כנופיה בברלין־המערבית,

 יוסיפו הם וכי ירתיעם לא זה מסוג דין
ליהודים. להתנכל

 כולו בעולם אמצעי־התיקשורת ואומנם,
 מישפט אחרי ״הצתה לפרשה. כך התייחסו

 בעיתון כותרת־ענק הכריזה הניאו־נאצים״,
 טיימם הניו־יורק כמו עיתונים ברלינאי.

 האיטלקי סרה דלה והקוריירה האמריקאי
 העיתון ההצתה. על לידיעה מקום היקצו

 שהקורבן העובדה, את הדגיש אף האיטלקי
 היהודיות המישפחות לאחת בן הוא הפעם

 מילחמת־העולם אחרי שחזרו הבודדות
לברלין. השניה
 אלון, גינתר קרא המדאיגות הידיעות את
 מאושפז כשהוא שהוצתה, המיסעדה בעל

 בברלין נולד אלון בברלין. בבית־חולים
 נמלטו הוריו שולצה. גינתר בשם 1928ב־

 לו כשמלאו מועד. בעוד לישראל מגרמניה
 בצה״ל, הצבאי שירותו בתום שנה, 21

ישראל אולם אלון. גינתר השם את אימץ

גינתר ״מיסעדת של השרוך! הבניין
— הנאצים של ניקנזתם

החורבות על הציורים
כשרה היתה לא —

 חבריה ותשעה הכנופיה מייסד טי־שמית.
 תל- ״מחוז בשם עצמם את כינו הצעירים

 הנאציונאל־סוציאליס- המיפלגה של אביב״
 סיסמות בציור הואשמו הם הגרמנית. טית

 שונות, מאסר לתקופות ונדונו אנטי־שמיות
שנים. שלוש עד חודשים משישה

גדו צלבי-קרס התגלו פסק־הדין למחרת
 וסיסמות מגיני-דויד בשחור, מצויירים לים,

 מיס- חורבות על החוצה!״ ״יהודים בנוסח
 בברלין- אלון גינתר של המפוארת עדתו

 נקמתם זוהי כי ספק, היה לא המערבית.
 החמור. גזר־הדין על הניאו־נאצים של

פסק- כי להוכיח, ביקשו שחבריהם נראה

 מראשוני אחד הוא.היה עליו. קטנה היתר.
 ירד החמישים שנות בתחילת עוד היורדים.

 כמלצר, שם עבד לארצות־הברית, גינתר
 בעסקי עצמאי והפך מועדון־לילה כמנהל

 חזר הוא החמישים שנות בסוף המועדונים.
 הברלינאי שהסינאט אחרי זה היד. לברלין.
 בברלין־המער־ המגורים את לעודד החליט

 בגלל אותה נטשו מתושביה שהרבה בית,
 הטבות הוצעו השאר בין הסובייטי. ההסגר

 להתגורר שיחזרו ברלין לילידי מייוחדות
 הטבות ניצלו ברלינאים יהודים הרבה בה.

 פרעון בתנאי נדיבות הלוואות שכללו אלו,
נוחים.

 לא אלון גינתר לשעכר. עיסוי מכון
 בחברת לשם בא הוא בגפו. לברלין הגיע

 ליאת בשם מרוקו ילידת צעירה אשתו,
 הוא שנים. 17ב־ ממנו הצעירה תורג׳מן,

 שולטהייס, בשם בירה מיסבאת תחילה פתח
 אולם פרח, העסק בברלין. בוואריה בכיכר
 למכור לאלון נמאס שנים שמונה כעבור
 עסק פתח להתרחב, החליט הוא גולש.
 בקורפירסטנדאם גריל גינתר׳ם בשם חדש

 של הראשי והמיסחר הבידור רחוב —
 גינתר. הצליח החדש בעיסקו גם ברלין.

 והחליט רבים כספים גרף מאד קצר זמן תוך
עסקיו. את להרחיב
בקפי תמיד הלבוש הקומה, נמוך גינתר

 בברלין. החברתי בסולם לטפס רצה דה,
 של היוקרה בשכונת וילה לעצמו רכש הוא

 אלף 400 של בסכום גרונוואלד, ברלין,
 מוכר בלתי היה שלא בניין זה היה מארק.

 המקום היה רבות שנים במשך לברלינאים.
 ששימשה רובנס״, ״וילה בשם להם מוכר

 אחרי שרדפה ההצלחה אבל כמכון־עיסוי.
 חמקה בברלין, דרכו כל לאורך אלון גינתר
הפעם. ממנו

 שרכש, המהודר בבניין שיפוצים ערך הוא
 את שיתכנן כדי ידוע, אדריכל הזמין

 תוכננה הראשונה בקומה מחדש. המיבנה
 הקומה איש. 45ל־ אינטימית מיסעדת־יוקרה
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