
 מחייכים .0.0 קציני הצטלמו מאז עברו שנים שש
שהוב נפחדים יהודיים ילדים ליד או ורשה גיטו חורבות על
 תנועה יסדו גרמניים אנשי־ציבור ההשמדה. למדנות לו

 את בהביעו שלו הפרלמנט לפני התיצב המערבית גרמניה של והקאנצלר ישראל״, עם ״שלום למען
ישראל. ולמדינת היהודי לעם פיצויים לשלם הבטיח הנאצים, מעשי על עמו של החרטה רגשי

ח עלינו האם | י לשכו

המס את לחדש יש אם
 כפי — גרמניה עם חר

 של מודעה שמוכיחה
המכ גרמני בית־חרושת

 בתל־אביב, סוכנו על ריז
 פספורט שכל בשעה בה

 את נושא עודו ישראלי
 הארצות, ״לכל הכתובת:

 העמדה לגרמניה״. פרט
 עשויה אינה הישראלית

ה בלב רב כבוד לעורר
המ אזרחי ובלב עולם,
העבר. את הזוכרים דינה

נכ המציאה, על קפצו הציוניים המוסדות
 גרמניה אשר הפיצויים גובה על למו״מ נסו

 שמה טיהור תמורת ישראל למדינת תשלם
 שה־ ספק כל ייתכן לא אולם העולם. בעיני

 ספונטנית, היתר, לא הקאנצלר של ג׳יסטה
 היא היטב. מחושבת פוליטית תנועה אלא

גר לשיבת הדרך את לסלול מכוונת היתד,
הת להשתקת המערב, עמי למשפחת מניה

לה העולם. בבירות נגדה היהודית עמולה
בועי לקום ישראל נציגי עוד יוכלו לא בא

 עשרות זאת שעשו כפי בינלאומיות. דות
 הנציגים הוצאת את ולדרוש בעבר, פעמים

ממזרים. מטהר כסף הגרמניים.
 לנצח להמשיך טעם היה שלא מאד יתכן

יש מדינת בין הרשמיים האיבה יחסי את
מר מכאן אולם גרמניה. מדינת וביו ראל
 היהודים דחפו בה המשפילה לצורה רב חק
ב הכרתם את למכור בשקידתם עצמם את

היא שניה שאלה כסף. שק תמורת גרמניה
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הי הגבול עיר — ברלין
 מגע ישנו בה בעולם חידה

ה הגוש אזרחי ביו יומיומי
 מלחמת של צורה כאן לבשה הקרה המלחמה המזרחי. הגוש ואזרחי מערבי ?■
לבר גרמניה רחבי מכל נוער המוני הביאו שהקומוניסטים בשעה בה אזרחים. י"
 הש־ עצומת על אותם והחתימו הגדול הנוער״ ב״פסטיבל להשתתף כדי לין ק
כרו להדביק המערב אוהדי של קבוצות־מחתרת יוצאות משמאל), (למטה לום .'״
בעד עתון ע״י שפורסמה בתמונה, מימין. המזרחי(למטה האזור ברחובות זים ק
המערב שאנשי בשעה ובה המחתרת). אנשי של פניהם טושטשו מערבי, ן!
 הברזל, למסך מעבר לחבריהם, להעביר כדי מאירות אותיות של מיתקן הקימו <
המזרח אנשי משנים מימין) (למעלה המזרחי הצנזור את עברו שלא ידיעות £
במ ולנין סטאלין של פסלים ומציבים משמאל) (למעלה הרחובות שמות את <
הציבוריים. קומות ן

בגרמני□ לוחמי□ גרמני□

הבע בעית
גר של יות

המער מניה
 שגורשו גרמנים, מליון 11כ־ הפליטים. בעית היא בית

 ולברית־המו־ לצ׳כיה לפולין, שסופחו באזורים מאדמתם
הש מהם אחדים המערבית. במדינה התרכזו עצמה, עצות
נש המכריע הרוב אולם החדשים, לתנאים להסתגל תדלו

ה אחר מולדתו לאזורי חזרתו על חולם בלתי־מעוכל, אר
 האנגלו־סאב־ את מאשימים הם בברית־המועצות. מלחמה

״ה אדמת את הפקירו שהם סבורים צרותיהם, בכל סים
 ״ברית — ארגונם הסלאבים. לפראים האירופית״ תרבות

 הכחות אחד הפך — הזכויות״ ומשוללי המולדת מגורשי
 עם מרירותם את לשלב מנסה במדינה, ביותר החזקים
 נשללו האזרחיות שזכויותיהם לשעבר, הנאצים מרירות

מהם.
 זה עצום פליטים למחנה מצטרפים ביומו יום מדי
עב מכבר לא המזרחי. האזור מן שברחו חדשים, פליטים

 המזרחית מברלין כולה דרזדן של מקהלת־מוצארט רה
המז הרדיו להודעת מערבי בבית־מלון האזינה למערבית,

 במלוכד שנמלטה אחרת קבוצה (מימין). בריחתה על רחי
 (משמאל), העממית״ ל״משטרה מגויסים של כיתה היתד,
הממ של כבד בנשק המזוין לצבא להצטרף רצתה שלא
המזרחית. שלה

 ה״וור־ של המשוחררים החיילים התאחדו שעה אותה
 הקצינים שיחרור את דרשו משלהם, חזק לארגון מאכט״

 לחיילי המלאות הזכויות החזרת ואת ממאסרם האסורים
צב ביחידות מגויסים שהיו הימלר אנשי הצבאי״, ה״ט.ס.

 של המפורסמים הגנרלים עומדים הארגון בראש איות.
 מסוגו לשעבר, הנאצים והן האנטי־נאצים הן הישן, הצבא

 איש מימין), (למטה, ראמקה המפורסם הצנחנים גנרל של
 מלחמה כפושע הצרפתים על־ידי שהואשם אל־עלאמיין,

 לקבל סרבו הגנרלים אולם לגרמניה. ממאסרו ברח אך
 אוסי הנגרל החדשה, הנאצית המפלגה מנהיג את כחבר
הקצינים. מרד את 1944ב־ שדיכא משמאל) (למטה .רמר
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