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 מטרטרת. פרוסית צבאית תזמורת
 זקופה. בקומה צועדים זקופים צעירים
 מבדיל ההיטלראי״ ״הנוער ובין ביניהם

 והסמל חפשי״ גרמני ״נוער — השם רק
 צועדים התהלוכה בראש הכחול־צהוב.

מסו מגפים :אמתיים גרמנים חיילים
מב חגורות־כתף רכיבה, מכנסי מרים׳

הצדעות. ריקות׳
 לר־יי הקהל זורם שוב התזמורת לקול

 יהלים שלא הפרוסי הלב אי חובות.
? והחצוצרה התוף לשמע בחוזקה

בטו יהירה, — צועדת שוב גרמניה
 וזד האמריקאיים החיילים בעצמה. חה

דמו זוהי במתנותיהם. כלואים בריטיים
 הנצרי, השבועות בחג ברלין של תה

המו המפלה אחרי שנים חמש — 1950
בהיסטוריה. ביותר חצת

לנו״ זקוקים ״הם
 במחזה מסתכל היפה דירתו בחלון

 שהיה עורך־דין מילר, הרברט דוקטור
 הנאצי בצבא ראשון) (סגן אובר־לויטננט

 מעיניה מקנחת אשתו בבריטניה. ושבוי
 מאד מאושרים הם גאווה. של דמעות

 אנטי־קומוניס־ שניהם כי אם זה. ברגע
 הנוער את לראות שמחים הריהם טים

בחוצות. צועד ״שלהם״
 לי מבטיח טפשים״, הם ״האנגלים

 אתנו לכרות צריכים היו ״הם הדוקטור,
 שאכט. שרצה כמו ,1944ב־ ברית־שלום

 היט־ את הורגים אז היו שלנו הגנרלים
למעצ מצטרפת היתד, גרמניה וכל לר,

הבולשבי נגד במלחמתן המערב מות
כש אז, כבר זה את אמרתי אני קים.

 עם האנגלים אבל באנגליה. שבוי הייתי
 הרסו הם פולק). קומישס (איין משונה
 הרוסים את הביאו גרמניה, את קודם

 כי לנו, זקוקים ועכשיו — לאלבה עד
אירו כל את הרוסים יכבשו בלעדינו

פה...״
 ווי ״גנאו אשתו, מוסיפה יה,״ ״יה,
צרי אנחנו — אז) כמו (בדיוק דאמאלס

הבולשבי מפני אירופה על להגן כים
קים...״

הארה...״ הארורים ״הגרמנים
 הדברט הדוקטור של דעתו זו. אין

 קפטן של דעתו גם זוהי בלבד. מילר
 שיש וצעיר חביב אמריקאי בולטון, נ׳ו
 אין הכיבוש. בשלטונות תפקיד איזה לו

 מקוריות דעות הוגה הוא כי בו לחשוד
 ששמע מה אלא משמיע אינו ובודאי —

עליו. הממונים מפי פעמים עשרות
 ארורים (גרמנים ג׳רמאנם דאם ״דיז

מקור בירה כוס על מסביר הוא אלד,)״
 בקידה, לנו מגיש הגרמני שהמלצר רת

 לוחמים (הם פייטרס ריאל אר ״דיי
 אבל נחמד, עם הם הצרפתים אמתיים).

 יילחמו. לא הם עליהם. לסמוך אפשר אי
 הגרמנים רק יוכלו מלחמה תפרוץ אם

הקומוניסטי...״ חיל־הרגלים את להדוף
 הקצינים שכל התיאוריה באה וכאן

 מעטים כי אף בה, הוגים האמריקאים
 בהקמתו צורך יש :בגלוי בה מודים

 (אנטי־קומו־ גרמני צבא של המיידית
הא חשבו שנה לפני עוד חזק. ניסטי)

 שלישית מלחמה של שבמקרה מריקאים
את לארגן אירופה, את להפקיר יוכלו
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הזה״ ל״העולם מיוחד

 לחזור האמריקאית ביבשת כוחותיהם
 גדולה, בפלישה אחדות שנים כעבור
 בנור־ אייזנהואר של הפלישה בנוסח

 צורך היה לא זה חשבון לפי מאנדיה.
בהפ רק אלא באירופה׳ חזק בחיל־רגלי

״לרכך״ כדי אמריקאית אטומית צצה
 לפלישה הקרקע את ולהכין הרוסים את

האמריקאית.
ביום לחלוטין התמוטט זה חשבון

 אטומית. פצצה יש לרוסים גם כי שנודע
 לחייל, אלף־בית שהיא סיבה בגלל וזה
 פלישה : האזרחים לרוב בלתי־ידועה אך

מצ אייזנהואר), של הפלישה (כמו ימית
יצטופף בו אשר גשר״ ״ראש ריכה

תח של עצומות וכמויות הנחיתה חיל
שיספיק עד מאד׳ צר בשטח מושת
 בשטח ולהתפשט הארץ לפנים לחדור
 כשיש אפשרי אינו כזה גשר ראש גדול.
 אחת פצצה כי — אטומית פצצה לאויב
הפלישה. כל את תחסל

 כל את האמריקאים שינו כך משום
 להפקיר עוד חושבים הם אין :התכנית

המלח של הראשון בשלב אירופה את
 את לעצור רוצים הם להיפך, אלא מה,

 גרמניה, בפנים אלבה, נר,ר ליד הרוסים
המלחמה. פרוץ עם עוד

 לא מדוע ? האלבה ליד דוקא מדוע
 י צרפת עד להתקדם לרוסים להניח
 פוטנציאל מרוכז גרמניה שבמערב מפני

הרו לידי יפול אם אשר עצום, תעשיתי
 ארוכה. מלחמה לנהל כוחם את יכפיל סים

צ׳רצ׳יל...״ דר ״יה,
 כדי עתה עובדים אנשים שלושה

 : העמים למשפחת גרמניה את להחזיר
 וה־ שומן, הצרפתי שר־החוץ צ׳רצ׳יל,

אדנואר. הגרמני־ד,מערבי קנצלר

 הגרמני על ביותר אהוב משלושתם
 כאדם־עליו להם נראה הוא צ׳רצ׳יל.

מטבע מעריצי־גבורים הם והגרמנים
 זה .צ׳רצ׳יל (כן, צ׳רצ׳יל דר ״יה׳
 בבי! המנקה הבלונדינית, אווה אומרת
 פ ריכטיגר איין איסט ״דאס המלון,

אמתי).״ מנהיג (זה הרר
 הגדו נאומו אחרי באה זו הערצה

 ש״א אמר בו הבריטי, המדינאי של
 ב מאוחדת (מערבית) לאירופה תקווה

 להעלו וצרפת אנגליה על גרמניה...
 מסבי! להן... שווה לרמה גרמניה את

 בא הדימוקראטיות המדינות תתאחדנה
רופה..."
 הצעו שתי באו זה נאום אחרי

 להקי הציעו האמריקאים :מהפכניות
 הצי הצרפתי ושר־החוץ גרמני, צבא

 שתעשיו ממשלתו בשם רשמי באופן
 תו וצרפת גרמניה של והפלדה הפחם

 הדורו מלחמת פרצה (כידוע אחדנה.
 שי מפני בעיקר וצרפת גרמניה בין

 הבר׳ יש ולצרפתים הפחם, יש גרמנים
ד,גלמי).

גרמניות...״ דיביזיות ״כמה
 מ! אלה והצעות סיסמאות מאחורי

 קו חלחלה המעלה מציאות תתרת
האמריקאים. בעצמות

 <0 שעד, בכל לגייס יכולים הרוסים
 ד,אויר׳ להם יש באירופה. דיביזיות

 וחי לפעולה, מוכנה בעולם, החזקה
 מ: אירופה אח לנתק המאיים צוללות
מריקה.
? לעומתם עומד מה
כלום. לא

 ד 2 רק בגרמניה יש לאמריקאים
קרביות. ביזיות

השניה מלחמת־העולם של חיל־המאסן!
ידים הרימו השבויים : אז

מלח




