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ר לארצות־הברית, להגר תורם שיגיע ומחכים ״אירו״, של הפליטים במחנה יושבים אלה :יהודים ד0ח לחם כ ע ח ח כ ש האטרי באזור עליון נציב ׳נזקלוי, ג׳ון :נ
גרמנייב ילדים בשביל באמריקה שנאספו מתנוון מחלק קאי, היהודית. המדינה — ישראל כלפי בלבם מיוחדת שנאה לישראל. לא רק הדרומית. אמריקה או אנגליה אוסטרליה,

למשטרה יותר ים

 אמריקאי חייל ואין
 בין היחסים על ע

 העליון הנציב וי,
 ילדי למען ;ריקה
 בטוחים, הם :זבים.
והאמריקאים ערבה

 גרמניה. אדמת :ל
החליטו, הם קאים.

 מונית נהג פעם
 מאד, רחב (כביש

 מכונית הנהג ־אה
 דוושת את לחץ

 המכונית הגבירה
מכונית נהג ־,גביר

 ה״אופל״: מהירות גם עלתה מהירותו, את הספורט
 למאה־ הגיעה המהירות — 150 ,120 ,100 ,80

 המכונית את להשיג זאי־אפשר ק״מ, ושמונים
מכו ובעל הכביש, לסוף הגיעו אשר עד הקטנה•

 הדבר. פירוש מה בתדהמה שאל הספורט נית
 הישן. ר״,אופל״ נהג לו הסביר רואה״, ״אתה

 הם הקדמיים השנים גלגלים. 4 יש ״למכוניתי
רוסים״. הם והאחוריים אמריקאים,

 את ״מסכם המונית, נהג לי הסביר ״וזה״,
האמריק יברחו הרוסים, שיתקדמו ברגע דעתנו.

הבזק״. במהילות אים

 שהוזמנתי צהרים, סעודת בשעת ? ניצח מי
 פעם שהיה ענקי (בנין האום״ ב״אמריקן אליה
 מרכז עתה ומשמש במינכן, הנאצית המפלגה מטה

 קציי בין הושבתי האמריקאים) התעמולה שירותי
את לי להסביר שניסה גרמני, ואורח אמריקאי

בארצו. המצב

 כל מלאות החנויות יפה, מרוויחים הפועלים
 תנופתה במלוא עובדת הגרמנית והתעשיה טוב,

 על לחשוב רוצה העט אין זה, במצב הקודמת.
נא ארגונים צצים החלו אמנם, נוספות. מלחמות

 לשעבר, קצינים של גלויים, או מחתרתיים, ציים
 ברור מחדש. הזדיינות בעד אינו ההמון לב אך

 הקודמת, גדולתה תחזיר גרמניה כי מוכנים שהיו
זאת. למען לפעול כדי מדי אדישים הם אבל

היין. הוגש שבו הגביע, לעבר הצביע הוא
 לי. אמר גרינג״, המרשל של הפרטי גביעו ,זהו
 ההם. הימים את שוכחים אינם מינכן תושבי אכן,
 מתעוררת האוס״, ״אמריקן את בראותם פעם בכל
 זרים, כובשים הם האמריקאים כי המחשבה, בהם

במלחמה. שנצחום

 וההון הרוח אנשי מפגש ״אנסט״, בקברט
 מדוע : האחרונה הבדיחה עכשיו מתהלכת במינכן,
 מפני ? שלום חוזה על לחת,ים הגרמנים דורשים

 במלחמה ניצחו אם לדעת, סוף סוף רוצים שהם
מפלה. נחלו או

היהו עושים מה ״תמיהני :האמריקאי הוסיף
?״ ״ותר יהודים אינם שמא או זו, בקלחת דים

ר ק עי ר :ה ש ר. כ ש  יהודי של ועסקיהם אופיים יהיו כ
כשר. להיות חייב הבשר יהיו, כאשי שטראסה מייל

ימי :אחרון שריד
״עליה״ השלט אך

 מזמן, חלפו לישראל העליה
המסעדהנשאר

̂ייי ליי הזירה לרישום ארוויח. תוריםב היהודים, נדחקים יוסייוסחדשה מולדת דרושהזים״ ״היהודי את כאן הציגו פעם לשעבר. ולו י ,״ל״ לז "1י ־1"


