
בבריטניה השבוע צולמו ה! -יש! מסרט תמשת אינן אלה

רחוב לקוב אימונים
של סגנו הס, רודולף של תמונתו ליד

 צעירים על־ידי נערכים
 לונדוני, במועדו! נאציים

המל באמצע שצנח הפירר,

 בי! לפשר מטורף בנסיו! בבריטניה, חמה
 האתרו! הנאצי המנהיג הס, של תמונתו

היטלר אדולף של תמונתו גס במועדו!

 פרט והיאנגליס. היטלר
 בכלא, עדיי! היושב

אחר נאציים וגיבורים
ן

אבודים. אתם אתכם,
 היטלר, של הנאמן תלמידו גבלס, יוסף
 לידיו וקיבל לברלין כשהגיע לכת. הרחיק

 מנו זו, בעיר הנאצים על הפיקוד את
 המיליונים. בעיר תריסרים כמה פיקודיו

 לכל עוררו, מעשיו אליו. לב שם לא איש
זילזול. של צחוק היותר,

 קבע הוא בדוקה. שיטה גבלס נקט אז
 ברלין, של שכונת־הפועלים בלב אספת־עם

אנ לשם כשהגיעו הקומוניסטים. של מעוזם
 המון עליהם התנפל הנאציים, במדים שיו,

 הודיעו היום למחרת נפצעו. עשרות נזעם.
 של באותיות גרמניה עתוני כל כך על

 א-־ש עוד צחק לא רגע מאותו לבנה. קידוש
בקורב בפירסומת, שזכתה אחרי מגבלס.

 את כובשת מפלגתו החלה ובקדושים, נות
העיר.

עש כמה כיום מונים הבריטיים הנאצים
פרובוקטי אסיפות־עם קבעו כן על רות.
ו אנשי־שמאל יהודים, לונדון. בלב ביות

 את פוצצו להתגרות, נענו אחרים יריבים
 עוד יכולים הנאצים אין כיום האסיפות.
 מהוזים הם — חוסר־פירסום על להתלונן

בריטניה. עתוני בכל מרכזי נושא
שוב. הצליח הישן הטכסיס

★ ★ ★

האדהאד לורד של יורשיו
מפול תמיד היו האנגלים נאצים ךט>

 אוס־ סר ביותר, הידוע מנהיגם גים. • ?
ל מהם רבים בעינן נחשב מוסלי, ואלד
 די אנטי־שמי הוא אין מדי. מתון איש

 מלחמת לפני עוד פרשו כן על צורכו.
ממפ יותר קיצוניות קבוצות השניה העולם
 שזכה הצעיר היה הפורשים מן אחד לגתו.
 ,.לורד בשם עולמי לפירסום מכן לאחר

 של המזהיר הבריטי הקריין — האו־האו״
כ המלחמה אחרי שניתלה הנאצי, הרדיו
 התנועה שונה. המצב אין עתה גם בוגד.
 מפולגת איש, עשרות כמה המונה כולה,
 לגבור מבקשת מהן אחת כל קבוצות. לכמה

למ המולה, לעורר בכשרונה האחרות על
 זה לצורך חשובה. להיראות פירסומת, שוך

 — בינלאומיים״ ״כינוסים כולן מכנסות
מגר דומות נאציות קבוצות עם מיפגשים

 איטליה, שבדיה, שווייץ, המערבית, מניה
 ודרום־אמרי־ ארצות־הברית אירלנד, בלגיה,

קד״
 נוקב. ויכוח בבריטניה מעוררת זו תופעה

 לנאצים לסתום מותר האם המחלוקת: סלע
הפה? את

 בכל זה ברגע המתנגשות הטענות, שתי
הבריטית: העתונות רחבי
החוק. בכוח להשתיקם היא חובה •

ו יהודים לשינאת המטיפים הנאצים, כי
 גורמים הפורענות, זרע את זורעים כושים,

 את השוללים הם, כי ייתכן לא לאלימות.
 דמו־ אותה את ינצלו מעיקרה, הדמוקרטיה

 עשה כך עצמם. על להגן כדי קראטיה
לאנו עלתה והצלחתו — בהצלחה היטלר

קורבנות. של מיליונים בעשרות שות
חופש־ לדבר. להס לתת' היא חובה •

מ לין, ארנולד הקיר: על נאצי. במועדו! אלה תמונות צולמולונדון בלב
ה לדגל הדומה סרט — שרוולו על הבריטי. הנאציזם מייסדי

 צלב־הקרס במקום אן מסורתיים, נאציים מדים לובשים בתמונה הנאצים צלב־קרס. עס בריטי,
האחרו!. הזמ! עד ישראל תמכה בו האו־אה־אס, אירגו! סמל את שרוולם על עונדים הם

והשנו הבזויים של בזכותם ניבחן הדיבור
 פי ייסתם אם קולם. את להרים ביותר אים

 מחר ייסתם אותם, שונאים שהכל הנאצים,
 — אותם שונא שהרוב הקומוניסטים, פי

האופו פי את הממשלה תסתום ולבסוף
 — מזה חוץ גדול. מיעוט המהווה זיציה,

 טעם כל אין כי עד מעטים, כה הם הנאצים
 סיכוי שום להם אין ברצינות. בהם להילחם
להצליח.
 של מאוד רב יסוד יש הטענות לשתי

 הגונים חסידים יש מהן אחת ולכל צדק,
 של אנשי־הרוח גדולי ביניהם ועיקביים,
 בינתיים, מוסיף, הוויכוח עצם בריטניה.
לנאצים. פירסומת

 תחיית מעוררת הישראלי, האזרח לגבי
,1962 בשנת דווקא בבריטניה, הנאציזם

 נתלה 1962 בשנת כי מכאיבות. מחשבות
אייכמן. אדולף

 לעורר היתר. אייכמן משפט של תחילתו
 את לו ולהזכיר לחזור העולם, מצפון את

 מעטים שבועות והנה, הנוראות. הזוועות
 נמצא להורג, שר־הטבח הוצאת אחרי בלבד

בעולם. רבים בחלקים עלייה בקו הנאציזם
מכ הופך הוא דרום־אמריקה רחבי בכל

 מתעללים בריוניו השולט. הימין בידי שיר
 פירסמו והשבוע ביהודים, מפריע באין

 נאציים מאמרים בגואטמלה הגונים עתונים
היהודים. נגד ארסיים

 את מילא אייכמן משפט האם כן, אם
 מוטעה, קו פי על התנהל שמא או תפקידו?

 מעורר אך — ישראל אזרחי את שסיפק
המקזזת? מן הפוכות תוצאות בעולם

חוזר!
 אבנים ראשים. על ניתכו קלות *ג•

 ש־ גברים, של קטנה קבוצה התעופפו.
 בידי ופוזרה נופצה נואם, סביב הצטופפה
 בהרבה עליהם שעלו הנזעמים, יריביהם
 גבוהי־קפדה שוטרים ניסו לשוזא במספר.

המותקפים. על להגן
בלונדון. פוזרה אחת נאצית אסיפה עוד

 מנהיגחתושבמאדויד
הנאצים

 את החודש השיא דגרל, ליאו! הבלגיים,
 מקו הנאציים, במדיו הופיע בחתונה בתו.
 של צלב־הברזל ביניהם רבים, באותות שט

 צבי הישראלי וצלב־הקרם. הגרמני, הצבא
 נסיונו טל ספרדי, בכלא עדיין יושב אלדובי

שנה. לפני דגרל ליאון את לחטוף שנכשל,

ה מאשר יותר כך על שמח לא ואיש
עצמם. נאצים
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פירסום מושן• דם

ב שנוסחה כפי זו, טכניקה פוליטית. • י טכניקה לכל, מעל הוא, נאציזם ך•
 קובעת: היטלר, אדולף של בספרו פירוש

 תשומת־לב. למשוך עליכם מעטים, אתם אם
 קרבות־ מאשר יותר טובה דרך לכך אין

 על יעבור לא עתון שום פצועים. עם רחוב,
להתקיף כשיפסיקו בשתיקה. כאלה קרבות

הקרס


