
התנועה, סמל ועונד מדיו לבוש הויקינגי, לנוער המשתייך ילדקליעה ,אימן[
המדריך. מפי הסבר מקבל כשחברו אוויר, ברובה בירי מתאמן |

גרמניה. במנצחי נכלה ובליברלים בשמאלנים החל רבים, באויבים למלחמה נועדו" אימנניהם

 — ואיציק בולשביקיים!״ ״חזירים המוכרות
 המדורות, ליד ליהודי. הנאצי הגנאי כינוי

עשר בני בפי נשמעת האימונים, במחנה

 שמע, ישנים: הימנונים של מחודשת גירסה
 אינם ומנלדת עם / קינאתנו את / ריבצאל

 כבימים האלה את הנף / עוד חופשיים
/ שטוף״. ואת ברנדט את רטש / עברו■

שוב מונפים הדגלים
דגלים מנפנפים מדריכיהם, כשבראשם הויקינגי הנוער בני צועדים

ת מכנסים, ולובשים רו ת חגו  הטובים. בימים כמו — מעור וכתפיו
מינים הם למסיבנתיהס ה מלחמת של המפואר העבר גיבורי את מז

מי אבל וביום — השנייה עולם הס.ס. קברות אל עולים הם לאו

- ודיעות מגפיים
מה־ס.ס.

ה - היום של ההיטלראי ■*גוער
 גג אירגון והוא — לעם הנאמן ננער | ן

קינגי הנוער פלוגות של  החדש והננער הוי
 נוער. בני 3000כ־ מונה הוא אירופה. של

לאומ גרמני מוכרים: טיפוסים הם מארגניו
להשת השש בן בנו את השולח קנאי ני

 כיאות. משמעת שילמד כדי באימונים פשף
עב על למשפט העומד 50 בן נאצי פושע

 מלבד היום, של לגרמניה הביא, ואשר רו,
 מאז. דיעותיו את גם שלו, הס.ס. מגפי את

 שהוקם החדש שהסופרמרקט מכולת בעל
 ב־ המחפש פקיד בפרנסתו. היכה ברובע

 חסרי־הטעם. לחייו פיצוי ביער סופי־השבוע
וטיפוסי־שוליים. ותיקים, נאצים של בניהם

 מספיק קיצוני לא
פון־תאדן______

 מסתפקים אינם החדשים ויקינגים •*
 ושטיפת־מוח. קדם־צבאיים באימונים ! ן

 לפעולה. הזמן כבר בשל מנהיגיהם לדעת
 לעבר כהתפרצות סמליות פעולות רק לא

 עזר גדוד הקימו הם בשעתו מכוניות.
 ותיקי גרמנים מלגיונרים, שהורכב ערבי

׳ ערביים. ומחבלים קרבות
קינגים של אלילם  כפי איננו, החדשים הוי
 ראש פון־תאדן, אדולף לחשוב, היה שאפשר
 מתון פון־תאדן החדשה. הנאצית המפלגה

 פראנץ הוא חלומותיהם אליל בשבילם. מדי
 השחורות ברשימות ואילו שטראום. יוזף
 י כאשר יחסלו אותם במולדת, הבוגדים של

 סוציאל־דמוקרטים נמצאים לשלטון, יעלו
 כרודולף שמאלניים ועיתונאים ברנדט כחיילי

השפיגל. עורך אוגשטיין,

 היטלר לא
במלחמה אשם

 עיתונאים, בפני מופיעים הם אשר *
 קצת. הטון את הויקינגים מנמיכים ע*

 מדריכיהם צו־שתיקה. מקבלים בני־הנוער
ב מדי בחופשיות ישתמשו שהם חוששים

 אולם באימוניהם. קונים שהם סיסמאות
 לפרסם חוששים הם אין שאותו מהחומר

 לומדים הנערים השאר: על להסיק ניתן
 שהגיע גרמניה, של המפואר עברה על

ה עם העניין כן, היטלר. באדולף לשיאו
 לזכור צריך אבל נכון, מצער, היה יהודים

מה ראשונים שהקימו האנגלים אלו שהיו
הבורים. במלחמת ריכוז נות

 העולם מלחמת בפרוץ האשם היטלר לא
גרמ את שדדו בנות־הברית אלא השנייה,

 שטחים, ממנה גזלו .1945ב־ המפוארת ניה
קלוקל. חינוך בה והשליטו אותה, רמסו
 ההיטלראי הנוער יוצאים אלה כל נגד
מעור הם כרגע, ללחום. ומקימיו החדש

 של הרגל ״זיעת גיחוך: רק בגרמניה רים
 כינה העתיד,״ אל קדימה בדרכה החברה

גרמני. מדינאי אותם
ה שכל אחר, מגוחך באיש בהתחשב

ה נאומיו ולמישמע למראהו גיחך עולם
ה מן מדי, מאוחר שהיה עד היסטריים

יותר. לב תשים פחות, תגחך שגרמניה ראוי


