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 מדינה הקמת של סיסמה תחת המועצות,
שנק היחידה זו היתד, עצמאית. אוקראינית

 הגדודית המקהלה שם על גדוד־זמיר, ראה
 בתקופה אוקראיניים. מולדת שירי ששרה

 לגדודיההר, אוברלנדר הועבר יותר מאוחרת
קוזקזיים. מתנדבים של יחידה

תז מספר אוברלנדר חיבר אלה בתפקידים
 מסתמך הוא עליהם הגרמני, לפיקוד כירים

 בתז־ האנטי־נאצית. להשקפתו כהוכחה עתה
 גדודי־העזר של הסרן התנגד אלה כירים

 ה־ השתמש בהן הכלכלי, הניצול לשיטות
המקו האוכלוסיה נגד הנאצי הצבאי מימשל

 את לעודד צריכים היו אוברלנדר לדעת מית■
ל כדי באזורי־הכיבוש הלא־רוסיים העמים
הסובייטים. נגד במלחמה בני־ברית הפכם

 שוחרר אוברלנדר, טוען אלה, דעות בגלל
 בפראג. אקדמאי לתפקיד והוחזר הצבא מן

 מכן, לאחר ידידיו שפירסמו בתולדות־החיים
 ה־ס.ס. כי נכתב אותן, הכחיש לא ושהוא
 בוצע שלא מתת, פסק־דין עליו הטיל כאילו

 אולם גבוהות. במשרות ידידים בהשפעת
 סוף ולפני כך. על יודע אינו אחר אדם שום

 כיועץ הפעם שנית, אוברלנדר גויס המלחמה
 ה־ הגנרל של הרוסיים המתנדבים ליחידות

 הצבא מן שערק קצין תלאסוב, פאשיסטי
גדו הרוסיים השבויים מקרב והקים האדום

 בשביל ואנטי־יהודיים אנטי־קומוניסטיים דים
הוורנזאכט.
 לעניני הפדרלי השר של הנוכחיות צרותיו

 לבוב בעיר שקרה ממה נובעות המגורשים
ב גדוד-הזמיר, אליה שנכנס אחרי (למברג),

 הנאצי־סובייטי ההסכם לפי .1941 ביוני, סר
ה לשלטון הפולנית העיר עברה ,1939 של

הגר הצבא על־ידי נכבשה היא אולם רוסי,
 לברית־ הפלישה של הראשון בשבוע מני

ה בגליון טאט, די כך על כתב המועצות.
ש גזוד־הזמיר, של נוכחותו ״בימי מוחרם:

 אוברלנדר, של הפוליטית הנהלתו תחת עמד
 רופאים, עורכי־דין, 30 הבאים: הדברים קרו

נר ומדענים אנשי־דת פרופסורים, מהנדסים,
 הלבובי, בית־הסוהר בחצר נורו יריות צחו.

 בבורות־חול הר־הקדטים, של גבעת־חול על
 בבורות־ יאנוב. ובמחנה ליסניצקי יער ליד

 יהודים. אלפי כמה נורו לעיר מחוץ החול
עלי נשפכו הנרצחים, הוערמו יאנוב במחנה

 הכל בסך — נשרפו והם ובנזין זפת הם
איש.״ 1600

 מצאו לדעתו, הכל. את הכחיש אוברלנדר
 מאות כמה לעיר, בהיכנסם גדודו, אנשי

נסי בשעת הרוסים על־ידי שנרצחו הרוגים
 גדוד־הזמיר שהות של הימים ״בששה גתם.

 לא אחת. יריד, לא אף נורתה לא בלבוב
 מעשה־ של אחד מקרה על לא אף לי ידוע

אלימות!״
 קולקלה שלוזה עורפית עיר של זו תמונה

.ס.0קציןה־ של האישי יומנו על־ידי במקצת

 חזהו את מפאר
1י ■1 /4 ב אוברלנדר של 1|1

הנאצית. המפלגה כחבר אותו שהנציח תצלום

המוני? הצח הוא אחואו של האינטימי רו

ד ? מ ר י מ ז ה
 בשטוט־ שנה לפני שנאסר לנדאו, האוסטרי

 חיילים פוגשים אנו ״בדרך הלה: רשם גארט.
 נרקבות. גוויות של סרחון יש אוקראיניים.

 מה לזה בהשוואה ללבוב. הגענו 16 בשער,
.מיד כלום. זה בוורשה שקרה .  בואנו עם .

 ביריות הראשונים היהודים את הורגים אנו
. ביולי 2(  יהודים 500 חזרנו. עתר, זה ..

 ביריות להריגה מוכנים בשורות, התיצבו
.. ביולי) 3(  32 עוד נורים שעה כעבור .

 ותנועת־ההתנג־ האינטליגנציה מאנשי פולנים,
הקבר... את שחפרו אחרי דות,

 בכל מארקים. 2 במחיר שוט לי ״קניתי
 גוויות. של ריח השרופים, הבתים ליד מקום,
 300ב־ משכיבים אנו אחר־הצהריים במשך
.ביולי) 5( ופולנים יהודים .  האוקראינים .
 על־ידי שנרצחו אוקראינים 24, ביער מצאו

 את להכיר היה אי־אפשר כמעט הרוסים.׳
 בדרך חגיגית. קבורה להם ערכו הגוזיות.

לאוק שהכניסו זה נבזה ,הכי הכומר: אמר
 השיא! זה לכיס.׳ יהודיות תעודות ראינים
 היהודים 22 היו אוקראינים־כביכול 24 אותם
בתיאבון! אוקראינים. 2 ועוד שהרגנו, שלנו

 באופן הסריחו כבר הגוויות שעל הניירות
 ולשרפם.״ נפט עליהם לשפוך הוריתי זוועתי.
 אובר־ של הזמירים ביולי. 3ב־ נכתב זה
ביולי. 7ב־ מלבוב יצאו לנדר

במח כתב דאלין האמריקאי ההיסטוריון
:1945 עד 1941 ברוסיה הגרמני המימשל קרו

 חסידי בי לגרמנים ברור היה הבאים ״בימים
מג גדוד־הזמיר, חיילי גם ביניהם באנדרה,

ופוגרו טיהורים בביצוע רבד, יוזמה לים
מים.״

★ ★ ★
הגזורים״ ״השטחים

ף ע י גי  למעמד אוברלנדר כמו איש ה
בממ שר של דרגה כדי עד כזה, רם

 אדנואר, הקאנצלר של אינטימי וידיד שלה
 התשובה קרובות? לעתים עליו המסתמך

 הרבה מסוכנת שהיא בהתפתחות נעוצה לכך
 צל־ ציור מגפת מאשר העולם לשלום יותר

הקירות. על בי־הקרם
 גרמנים מיליון 16.9 חיו המלחמה לפני

 בתחום המלחמה בתום נכללו שלא בשטחים
לאו כמיעוטים חיו חלקם הגרמניות. שתי
 פולין (צ׳כוסלובקיה, אחרות במדינות מיים

ש הגרמניים בשטחים וחלקם וכוי) רומניה
ו לברית־המועצות פוטסדאם בהסכם צורפו

לפולין.
 המלחמה אחרי נשארו מהם מיליון 2.5 רק

 ומצאו גורשו מיליון 11.2 מגוריהם. באזורי
ובאוס־ והמזרחית המערבית בגרמניה מחסה

אוק לאומני מנהיג באנדרה, סטיפאן *
 שלושה לפני מהרעלת־ציאנקלי מת ראיני,

 זאת היתה אם הוברר טרס במינכן. חודשים
התאבדות. או הריגה

 כחיילי במלחמה, נספו מיליון כחצי טריה.
 נרצחו, — מיליון 2.3 — הנותרים הצבא.

או לפי הגירוש, בשעת הגרמנים, טענת לפי
המוצ חסידן היה שאוברלנדר השיטות תן
גר עתון כך על ליגלג הנאצים. בימי הר
 עם הסכים סטאלין כי ״יתכן אנטי־נאצי: מני

לקד טובה חד־פעמית פגיעה כי אוברלנדר
ת דורות.״ של ממושך ממאבק יותר מו
 גרמניה של הקודמים התושבים מיליון 40

 שרובם פליטים, מיליון 9.3 קלטו המערבית
אז של זה גוש מציאות בחוסר־כל.* באו

 ה־ מכלל כחמישית ז1שהי ממורמרים, רחים
ה את רבים עסקנים בלב נטעה אוכלוסיה,

 כך פוליטית. במפלגה לארגנם שכדאי רעיון
 שהגדולה מפלגות־פליטים, של שורה קמה

 ומשול־ טגורשי־הנזולדת ברית היתד, ביניהן
 היה אוברלנדר תיאודור (בד״א). לי־הזכויות

ממנהיגיה. אחד
שר בצמרת שהצטיינה החדשה, המפלגה

 לשעבר, חשובים נאצים היו מחבריה בים
בפרל ניכר לייצוג זכתה היא חיל. עשתה

 הקאנצלר על־ידי שותפה בבון, הפדרלי מנט
 שר הפך אוברלנדר שלו. בקואליציה אדנואר
 אדנואר בהשפעת המגורשים. קליטת לעניני
 בעצמו עבר במפלגה, פילוג אוברלנדר חולל

ש אחרי גם שר נשאר אדנואר, למפלגת
מכך. כתוצאה התנוונה הקודמת מפלגתו

 של העצומה הכלכלית לפריחתה הודות
 גם אמנם, במהרה. הפליטים נקלטו גרמניה,

 הממוצע ממצבם נחות הממוצע מצבם כיום
 די התבססו הם אך הוותיקים, התושבים של

 בעלי־בתים, עתה הנם מהם 19״/״ צורכם.
חשמ מקררים 180/0ל־ בעלי־אדמות, 11״/״

טל מכשירי 14ל־״/״ מכוניות, 12ל־״/״ ליים,
ביזיה.
 שוב הפליטים עסקני כי לכך גרם זה מצב

 כלכליות בסיסמות התלהבות לעורר יכלו לא
 שהביאה החומרית ההתמרמרות וסוציאליות.

 איבדה פוליטית, לגדולה האלה העסקנים את
 דבר למצוא לעסקנים צורך היה בסיסה. את

בסיס נמצא זה דבר חסידיהם. לגיבוש אחר
 להחזרת הדרישה קיצונית: לאומנית מה

ש הגרמניים־לשעבר, הגזולים״, ״השטחים
ולברית־המועצות? לפולין צורפו

 בל־ קיצונית תעמולה מתנהלת זה לצורך
 מראשיה, אחד הוא שאוכרלנדר תי־פוסקת,

ה מכל חשובים עסקנים בה ושמשתתפים
 של שנתיים מיפגשים מארגנים הם מפלגות.
 הרגשת על לשמור כדי אזיר, כל מגורשי

 להשמיע וכדי האבודים לשטחים השייכות
במא יתלכד הגרמני העם שכל הדרישה את

 וחצי שלושה את כולל אינו זה מספר י
 המזרחית מגרמניה שברחו הפליטים מיליון

המערבית. לגרמניה הקומוניסטית

 לקבוצות המסונף המורח", ״נוער צועד ראי,
 הגזו־ השטחים ״החזית, את התובעות הלחץ
 בני- רק לא חברים בארגון כי מענין לים.״

הוותי האזרחים מבני רבים נם אלא פליטים,
 למען המתגייסים המערבית, גרמניה של קים

וברוסיה. שבפולין אזורי־המזרח ״שיחרור״

מו הרשמיים הנואמים להחזרתם. עליון מץ
 שלום.״ ״בדרכי המלים את כלל, בדרך סיפים,
 להסביר מהססים אינם פחות־רשמיים נואמים

מתאימה. בהזדמנות אחרות, דרכים ישנן כי
הת כך רבה. השפעה יש אלה לכינוסים

 אלף 300מ־ למעלה בקלן שעבר בקיץ אספו
 לפולין (שסופח שלזיה מחוז מגורשי איש,

 מפלתה מקום וורוצלאב, היא בירתו ושעיר
 עסקן שום הישראלית). נבחרת־הכדורגל של

 עסקני־הפליטים זה. מכוח להתעלם יכול אינו
 ״עסקני־הודיתור״ — חדשה מילה המציאו אף
 הגרמניים הפוליטיקאים לכל כשם־גנאי —

 שיחרור את רם די בקול דורשים שאינם
 משרד־החוץ הציע כאשר במזרח. השטחים
פו עם אי־התקפה חוזה על לחתום הגרמני

 מסע־הת־ ושות׳ אוברלנדר מטעם נערך לין׳
נאל שהממשלה הרעיון, על מוחץ כר, קפה

בחיפזון. לגנזו צה

★ ★ ★
וחצוצרות תופים

ת כל ף* א ה־ האחרונים בשבועות גבר ז
 הממשלה. מן הנאצי הסרן לסילוק ^,*לחץ

 כי סבורים אדנואר מפלגת מעסקני רבים
 הפירסומת וביחוד מדי, בולט הנאצי עברו

למפ מזיקים בלבוב, לרצח־ההמונים מסביב
 את שונאים האחרים עסקני־הפליטים גם לגה.

 מפלגת־ את שפילג לו סלחו לא אוברלנדר,
השלטת. למפלגה עצמו את ומכר הפליטים

 הסכים עמדתו, את להציל נואש במאמץ
 בינלאומית ועדה על־ידי להיחקר אוברלנדר

 שקבעה מערביים, אנטי־נאציים ארגונים של
 אם ספק אולם להאשמתו. הוכחות אין כי

 ממשלת כי הפוליטי. עורו את יציל הדבר
 תשומת- את להפנות מעוניינת אינה גרמניה

 גדודי־ איש אשר לזמירות העולמית הלב
מזמריהן. אחד הוא הזמיר

 בצלבי־הקרס כמהופנט שהסתכל העולם, כי
 המצבות ועל בתי־הכנסת שערי על שהופיעו
 יודע אינו יהודיים, בבתי־קברות ההפוכות

 ניאו־נאציזם של האמיתית הסכנה כי עדיין
 של קטנטנות בכנופיות טמונה אינה גרמני

 של ילדותי בחיקוי המשחקים שונאי־יהודים,
 וה־ השיטתית בתעמולה טמונה היא הנאצים.
 בשתי המבוצר אדיר, לאומני גוש של גוברת

 לכס־המלכות אף והקרוב הגדולות המפלגות
 קשישים, רק כולל אינו זה גוש אדנואר. של

 הוא האבודה. מולדתם את עדיין הזוכרים
 ברחובות הצועדים בני־נוער, אלף 150 גייס

ובתופים. בחצוצרות והמצויידים במדים,
במע כבר שנולדו אותם גם אלה, נערים

 מחקר כ״מגורשים״. בממשלה נרשמים רב,
ה בקרב כי הוכיח מכבר לא שנערך מדעי

ההו למולדת לחזור הרוצים אחוז צעירים
 )71(״/״ יותר גדול ״השיחרור״, אחרי רים׳

).65(״/״ ומעלה 50 בני אצל מאשר
יוזד־ אם בגרמניה: השלטון ראשי חוששים

 גורמים עשויים בעולם, אלה פרטים עו
 עוד לחשוב ישראל), ממשלת (ובכללם רבים
 בידי נשק ולתת להוסיף שיחליטו לפני פעם

 בה מכהן מגדודי־הזמיר הסרן אשר מדינה
שר. בתפקיד

1^ *111 1111* ״ 1 ך0! המיקרו ליד (מלפנים, אדנואר קונראד הקאנצלר ך
/ 1 1 1 י 1/ 1■ 1111 מ 1 ■ גרמניים פליטים אלף 300 של בכנס נואם פון), י

 המלחמה אחרי שסופחו המחוזות סמלי הקאנצלר מאחורי לפולין. שצורף שלזיה, ממחוז
 בידי ישראלי נשק אי־פעס יופעל האם לשלזיס״. ״חרות, אומרת: הסיסמה אחרות. למדינות

יותר? ואכזרית חדשה עולמית מלחמה זלהצית — זו ״חרות״ להשיג כדי החדש הגרמני הצבא

9


