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לם1בע
 ב־ שרטט וכעת ראדיו קריין לשעבר פויל,

 המפלגה חברי כי במוראל, משרד־התחבורה
 במספר, 2000 עד 1500 הקנדית, הנאצית
 שאלה על במדינה. מחוזות בחמש מצויים

בגר הנאצית המפלגה עם לקשריו ביחס
 #עין רשמית מפלגה אין כי השיב מניה,

ה ברעיונותיו דוגל הוא אך בנימצא. זו
היטלר. של נשגבים

 מה־ יקים כי הצהיר כרוקודל, הוא, גם
ש לאחר וזאת לשלטון, כשיגיע נות־ריכוז

הקרה המלחמה
ת צרות צרורו
 יכול לא לידו, עתון־הבוקר את בנטלו

 פינות בכמה נחת• לרוות קנדי דאק היה
 לקראת במהירות המאורעות נעו בעולם
 בדיוק לחול העשויים משבר, של שיאים
ייש ארצות־הברית של 35ד.־ הנשיא כאשר

לתפקידו: וייכנס שבועת־האמונים את בע
 פרצו הלאטינית אמריקה רחבי בכל ס

ה מעריציו בהנהגת הפיכה, של נסיונות
 המשטרים קאסטרו. פידל של מהפכניים
יחי התנדנדו. הללו המדינות של הרקובים

 לעזרת נשלחו ארצות־הברית צי של דות
 שרק אווילית בהפגנה הקיימים, המשטרים

 הריאקציוניים השליטים את להכתים הוסיפה
ה״יאנקים״. כסוכני הנוכחיים

ה של בית־המשפט שיחרר בצרפת •
 מנהיג לאגאיארד, פיאר את בערבות צבאי

 זאת היתה באלג׳יר. הפאשיסטיים הבריונים
 דה־ לנשיא הצבא של גלויה סטירת־לחי

 לחיו על סטירה שעה אותה שספג גול,
הפל״ן. מידי השניה

מנ מובוטו אלוף־משנה תבע בקונגו •
 האמר־ דאג המדינה. מן לצאת גאנה, ציגי

 ולריב לכך להתנגד הברירה בפני עמד שילד
ל להסכים או — וקאזאבובו מובוטו עם

 הלאומנית, אפריקה את נגדו ולהקים תביעה
 כרש־ מציפורני חודש לפני אותו שהצילה

 באו״ם לקום עלולה האחרון במקרה צ׳וב.
 מגובשת, קומוניסטית־אפריקאית קואליציה
המערב. עמדות את שתמוסם

 האבאנה־אלג׳יר־ליאופולד־ המשולש בעוד
 התרחבו העולם, תשומת־לב את ריתק ודיל

 ובוזיאט־נאם. בלאום המערב בחזית הבקיעים
 יכול לא ,43ה־ בן קנדי, כמו צעיר אפילו

 ימי לקראת רבה אופטימיות להרגיש היה
הראשונים. כהותנו

נאצים
בקנדה חומות חולצות

 היטלר אדולף של תלמידיו רצו אילו
 יכלו מארכם, קארל היהודי את לחקות
 רעה *רות במלים: שיפתח מינשר לפרטם
 של הרעה הרוח — העולם על אימים מהלכת

 של ״נאצים מראש: נתון הסיום הנאציזם!׳׳
התאחדו!׳׳ — הארצות כל

 רבות מארצות נאצים ירדו שוב בקרוב
אינ להקים לנסות כדי שבדיה, מאלמו, על

 האנושות, של למזלה ממש• של טרנציונל
 הם האחרון היבול מן הנאצים כל כמעט

 מאוד קשה זה מסוג ולאנשים פסיכופאטים,
 יתייחס לא זאת בכל אחד. גג תחת להתאחד

 איש אלה. לנסיונות בזילזול בר־דעת שום
 ממינכן, מגוחך צבעי כי לשכוח יוכל לא

מ זה צחוק מחק ממנו, צחק העולם שכל
זוועות. של במכחול האנושות של פרצופה

 האיש רואה כיצד לתאי־גאזיס. 80־/״
 הניאו־ הקבוצות תעלולי את בעולם הפשוט

עליו? עושות שהן הרושם מה נאציות?
 מיב־ הזה״ ״העולם קורא מדווח

קנדה: ממונטריאול, גבעון אל
 באותה שעבר הראשון ביום ישבתם ״אילו

 אתם שגם בטוחתני אני, ישבתי בה כורסה
 מסיבה כמוני. ונזעמים מזדעזעים הייתם
המו ביותר המעניינות התכניות אחת לכך:
החדשות. יומן כאן, הטלביזיה מטך על צגות

 אני תקופה באיזה שכחתי קל לרגע
 אנשים הופיעו האפור המסך על נימצא.
הייל״. ״זיג קריאות כשבפיהם ונשים,

 הנאצית המפלגה על דו׳׳ח הביאה התוכנית
 בשם אמריקאי צעיר ארצות־הברית. של

 מן באחד לו עמד רוקוזל לינקולן ג׳ורג׳
 ״צעיר אותו וצווח. ניו־יורק של הפארקים

 הארי אותו שמגדיר כפי תסביכים״, מלא
 לעצמו קורא באמריקה, רק מחבר גולדמן,

 כשיגיע ,1972 שבשנת צעק הוא ״פיהרר״.
 הוסיף ליהודים• תאי־גאזים יקים לשלטון,

 צריכים שהיו מיסכנים, יהודים ״אותם הוא:
 הורסים בגרמניה, בתאי־הגאזים כולם למות
לקומו גורמים היהודים אמריקה! את כיום
ה את הביא כראיה בארצות־הברית!״ ניזם
רוזנברג. זוג

 שלו בתאי־הגאזים שיומת היהודים אחוז
בקומו אשם אחוז שאותו כירדן אחוז, 80כ־

 נוספים לדבריו בניצחונו. בטוח הוא ניזם.
חדשים. אנשים ליום מיום למפלגתו

 רוקח-ל, לדברי ירוק. וערה צדב־קרם
 מתפשט הטלביזיה, בראיון שהושמעו כפי

ב בארצות־הברית, העולם: בכל הנאציזם
ב בבריטניה, בדנמארק, בהולנד, נורבגיה,

ובקנדה! — אוסטרליה
אנ נאצית. מפלגה בקנדה גם קיימת כן,

 קויבק, שבמחוז מסוראל ),40( בלאפויל דרה
 בהופיעו, הקנדי״. ל״פיהרר עצמו את מינה

בלא־ אמר עיניו, על שחורים משקפיים כשזוג

לאגאיראד נאשם
סטירה ועוד מסירה

 אמר הוא בו. ויבחרו אותו יבינו האנשים
פגי יקיימו מפלגתו שחברי מקווה הוא כי

הנוכ התלבושת •1961ב־ במונטריאול, שה
 לבנה חולצה היא מפלגתו חברי של חית

 תהיה כסף להם כשיהיה אך שחורה, ועניבה
חומה. וחולצה שחורים מכנסיים התלבושת

 צלב הוא הקנדית הנאצית המפלגה דגל
 (מיפל הקנדי העלה של רקע על שחור
 רוב הרי בלאפויל, לדברי ירוק. בצבע ליף),
 שבאו לשעבר ס.ם. אנשי הם המפלגה חברי

 גדול מספר למפלגה משתייך כן מגרמניה.
מקומיים. וקנדים הונגרים של

 מאוד. רבות לתגובות הביאה זאת תוכנית
קרי אלפי כי מסר הקנדי היהודי הקונגרס

 משרדיו. את הציפו נרגשות טלפוניות אות
 עם פגישה קבעו כבר הקונגרס שליחי
ממ עם וכן הפדראלית, הממשלה משרדי

 לשתי גם הביאה התוכנית המחוז. שלת
 בו משרד־התחבורה, של האחת — חקירות

 ממשלת ראש מטעם והשניה בלאפויל, עובד
, לאסאג׳. ג׳ון המחוז,

ה משרד ראש להתגלגל. מוסיף הכדור
 ומפלגתו בלאפויל כי הודיע בקויבק משטרה
 המשטרה. פיקוח תחת רב זמן מזר. נמצאים

 לפטר עומד הוא כי הודיע משרד־התחבורד,
בלאפויל. את

 הנמרצת התגובה ודם. פיהרר־כשר
 כ־ נתגלר, הקנדי הפיהרר מהיר. פרי נשאה

הצ בלאפויל שנשמע. מכפי יותר חלש־אופי
 לנטוש עומד הוא כי מקומי, בעתון היר

 כי כלשהי, פוליטית או נאצית פעילות
מש בחוג בשקט חייו את לחיות רוצה הוא

 לחייו איומים הוא: התלונן בסוראל. פחתו
 מולדתו מעיר ואפילו קנדה, קצודי מכל באו

 מן סליחה ביקש העתון דפי מעל במוראל.
בינ אך קנדה. רחבי בכל היהודי המיעוט

 כביסה. כדוד מונטריאול העיר רותחת תיים
 חוגים מטעם הוקמו ועדות מיני שלושה
 לחקור כדי פרטיים, ולא־יהודיים יהודיים

 למנוע כדי וכן בעיר, נאצים הימצאות על
שלהם. נוספות פגישות

 לכל דולאר 300 של פרס הציע אחד חוג
 זה, חוג נאצי. של זהותו את שיגלה אדם

 בסיסמה: דוגל בעלי־מצפון, 200כ־ המונה
המת!״ הנאצי הוא ביותר הטוב ״הנאצי

 קיצונית מיוזמה התלהבה לא המשטרה
להש ממנו ביקשה לציבור, פנתה היא זו.

 לא היא אך בידיה. הפעולות כל את איר
 צלב־ הופיע היום שלמחרת למנוע יכלה
מקומי. בית־כנסת חזית על גדול קרס

1209 הזה הסולם


