
קאול מאשים
עירומות לנשים תומתו! בילדים, המלחמה גיבור

במרינה
העם

היסטורי מעמד
 מדושנות־עונג אמהות של שורות שלוש
 המורה זוהרות. בפנים במחזה הסתכלו

 כיוונה בפינה, עמדה והמיוזעת העצבנית
 של כובעים חבושים אלה, הילדים. את

 בכחול־ הצבועה הריצפה על ישבו מלחים,
נרדמו. מלחיה שכל הדוגית על שרו כביסה,
ה ברחבי רבות מיני אחת — א׳ כיתה

 שנת־ של חגיגת־הסיום את ערכה — ארץ
הלימודים.

— העולם מוראות על ידעו לא אלה ילדים
ה ובכווית הרחוקה בברלין המשברים על

 בעיית של המתקבצים העננים על קרובה,
 תעמולת־הבחירות של הרעש על הפליטים,

 בהצגתם עסוקים היו הם האווילית־ברובה.
 האמהות לעיני והפרימיטיבית, הפשוטה
מנחת. הקורנות
 זו הצגה היתד, מסויימת, מבחינה אולם
ב כי המדינה. אירועי מכל יותר חשובה

ה של היסודי התא התכנס זה מחניק חדר
 — כמותו תאים רבבות הלאומית. חברה
ויחי ומשרדים קיבוצים וסדנאות, כיתות

 הגוף את יחדיו מהווים — צבאיות דות
המנהיגים. דיבורי מכל יותר

ו תעודותיהם את קיבלו הילדים כאשר
חופ לקראת החצר, אל בצעקת־חדוזה יצאו
 ההרגשה להם היתד. החודשיים, בת שתם

צדקו. כי יתכן ההיסטורי. במאורע נוכחו כי

גלובקה פרשת
בון״ של ״חא״כמן

 אל סרבאציוס רוברט כתב יקר,״ ״קולגה
 קארל פרידריך ד״ר פרופסור עורך־הדין

 שנאסף בחומר לו לאפשר בקשתו: קאול.
 כדי גלובקה, האנס נגד המזרחית בגרמניה

 עומס את ״להוריד כדי בו יש אם לראות
ממרשי.״ האשמה

 למשפט שבא יהודי־גרמני היקר, הקולגה
 המזרחית׳ גרמניה ממשלת מטעם כמשקיף

 פושעי- שהיו ״העובדה במלכודת. נפל לא
 ורבי־השפעה חשובים מהם אחרים, מלחמה

אש את להפחית כדי בה אין גלובקה, כמו
 השיב. אייכמן,״ פושע־ר,מלחמה של מתו
לסניגור. החומר את מסר לא הוא

 ירושלים, עתונאי את קאול כינס השבוע
 נגד מיסמכים של נוסף צרור להם הגיש

 אדנואר. קונראד של הראשי יועצו גלובקה,
 שהוצעו הסיסמות את להצדיק הספיקו הם

 למצי־ המיועדת מיוחדת בחוברת קאול על־ידי
 ל־ המוקדש יו״ד, מיבצע התעודתי הסרט גי

 דרך־חייו — אדנואר ועד ״מהיטלר גלובקה:
ה של ״הביורוקראט הרצח״, פקיד של

 האייכמנים — במשפט עומד ״אייכמן מוות״,
בון״. של ״האייכמן בבון״, יושבים

שהתר לעתונאים, המושמד. כמקום
 שהצטברו הנאציים המיסמכים למראה גלו

 גלוב־ מיסמכי נראו אייכמן, משפט בתיק
האופ הצורה אותה להם היתר, מוכרים. קר,

הנאצית. הביורוקראטיה של יינית
 גלובקה היה לשלטון היטלר עליית עד
 (״המרכז״), ה״צנטרום״ מפלגת של עסקן

 בישראל. הדתית־ד,לאומית למפלגת המקבילה
 חוק־ בעד ה״צנטרום״ הצביע שנד. באותה

 דיקטא־ סמכות להיטלר שהעניק ההסכמה,
טורית.

 גלובקד, האנס נתמנה עצמה שנה באותה
 במשרד־הם־ מיניסטריוני״ ״רב־יועץ לדרגת

 הוא אופיינית: היתד, הדרך הגרמני. נים
 שסולק אחר, יועץ של מקומו את תפס

 ההעברה: במיסמך הנקובה הסיבה, מעבודתו.
 המינוי בהצעת היהודי״. לגזע ״השתייכות

הוע ויטלסהופר המיניסטריוני ״היועץ נאמר:
.מתפקידו בר .  התפנתה... שלו המשכורת .
 ה־ ליועץ הפנוייה ד,מישרה נמסרת כן על

 גלובקה.״ ד״ר מיניסטריוני
 ,1941 במארס, 7 מיום תעודה ההמשך:

 יוסף פרידריך ״ויטלסהופר, כי הקובעת
.ישראל .  שארלוטה אליזבט ויטלסהופר, .
הגר נתינותם את איבדו הירש״ מבית שרה,
 מופקע.״ הנ״ל של ״רכושם מנית.

 נשלח גלובקה הד״ר של קודמו הפירוש:
 עצמו גלובקה אשר חוק לפי למחנה־מודת.

 את אוטומאטי איבדו הם בניסוחו, השתתף
 על- שהועברו ברגע רכושם ואת נתינותם

לגבול. מעבר אל אייכמן ידי
 נשאו במיקרד, לא האנס. שד דאגתו

ו״שרה״. ״ישראל״ השמות את הקורבנות שני
 היינריך כתב ,1945 ביוני, 15,־ד ביום
״ב הפנים: למשרד ובעצמו בכבודו הימלר

 בשמות השימוש על בפניו שהרציתי שעה
 הפירר עלי הטיל יהודים, על-ידי גרמניים

 תוסדר השאלה כי לכך לדאוג המשימה את
 שוב שהיהודים לכך להביא יש חוק. על־ידי

 זיגפריו כמו שמות לשאת רשאים יהיו לא
נוש כבר הם אם יחוייבו, וכי וטוסנלדה•,

 חייבים זה לצורך עליהם. לוותר אותם, אים
 אותם יהודיים, שמות של רשימה להבין

יע לוי, כמו לשאת, רשאים היהודים יהיו
מופי הימלר של לחתימתו מתחת וכד. קוב׳
 כאישור גלובקה, של ראשי־התיבות עים
לטיפולו. הועבר העניין כי לכך

 את גלובקה הציע בלבד שבועיים כעבור
 הפרטיים השמות ״ביטול בכתב. הצעותיו

 הדבר כי רצוי, אינו היהודים של הגרמניים
 את להסוזת רע שם בעלי ליהודים יאפשר
 נהוגים הגרמנית בשפה כן, על יתר זהותם.
 למשל כמו יהודי, שמוצאם רבים שמות
 אם וכד. אליזבט מריה, יוסף, (האנס), יוחנן

 ישתמשו יהודיים, שמות של רשימה תחובר
 צורך יש כן על אלה. בשמות דווקא היהודים
 בצורתם יהודיים שמות רק ברשימה להכליל
 הגרמנית.״ בצורתם ולא המקורית, העברית

 בשמו ישתמשו יהודים כי רצה לא גלובקה
חי כן על עברי. שמקורו — האנס — שלו
 מתוקנת שלה, (שטיוטה רשימה בעצמו בר

 כמו שמות כוללת היא נשמרה). בכתב־ידו,
 בפני להזהיר כדי צדוק. פלג, חגי, אביעזר,

 גלובקה הוסיף אף מוסווים, יהודיים שמות
 אבר, — ״אברהם שיבושים: של רשימה
 בראהם.״ ברהם, אברם,

ה שינוי על לוותר גלובקה הציע לבסוף
 את יהודי לכל להוסיף זאת ותחת שמות,

 השם את יהודיה ולכל ״ישראל״ השם
 לתעודותיו שהוכנסו אלה, שמות ״שרה״.

מכ במידה מכן לאחר הקלו יהודי, כל של
 להשמדה. המועמדים ומאסר זיהוי על רעת
 קיצוני זה בענין היה ״גלובקה קאול: טען

 ומהימלר.״ מהיטלר יותר
ב מיוחדת תעודה ?}ירום. תמונות

 1944 ביוני נשלחה גלובקה, בחתימת מינה,
 בשטח־החסות הגרמניים המשרדים לכל

גרמ אזרחים בין נשואין הנדון: (צ׳כיה).
 על לשמור כדי שטח־החסות. ואזרחי ניים

)8 בעמוד (המשך

ה קדמוני, גרמני צליל בעלי שמות *
 לאופרות יסוד ששימשו באגדות מופיעים

הגרמני. הגזע ולפולחן וואגינר של
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 במשך בארץ הישראלי היישוב ואת העולם את שהסעירה הפרשה
מזהיר. עתונאי של ומעשי קר בניתוח כאן מוגשת — שנתיים

 ביותר ומקיף כולל באופן המנתח — מסוגו ראשון ספר זהו
 ניתוח — אייכמן אדולף — הדור צורר של האישית דמותו את

 כה לדרגה הנאצית האומה הגיעה למעשה, וכיצד, מדוע המבהיר
אכזריות. של גבוהה

הצלב מאחורי האיש
אייכמן) אדולף (פרשת

הכפיר? הס.ס. קצין של זו עלובה דמות מאחורי חבוי מה *
 כהשמדת הנאצי הטבחים רם של אחריותו מידת מה *

? יהודים מיליוני
 מכונת את הפעיל ומי הגדול הטבח מגמות היו מה *

הגדולה? השמד
— הדינאמי העתונאי של ספרו במסגרת הכל על

שה ל מ ב ר א
״ הצלב רי1מאח האיש

אייכמן) אדולף (פרשת
ל״י 1— במחיר כים ספר — הקיוסקים בכל להשיג

 1961 שנגז שר גזרד״ ה״בנוט־
1 ת 3 א יק מ ן מי באד

 השניה העולם מלחמת כשלהי הנאצי השבי כאפיזודות המוזרה

א ל א □ ״ □ א ק מ ־ ן י ד א ב
 קצינות מאשר פחות לא היו וחייליו שמפקדיו השגויים מחנה

לדם. עזה וכמיהה מטורפות־מין נקבות אכזריות. ס.ס.
מצומצמות הכמויות - שניה מהדורה הופיעה

 החדשה שמהדורתו הכיס ספר מתוך קטעים
הקרובים בימים תופיע

הסוף עד רוץ
ת א סנד נאם מ

 חזהו על הערומות זרועותיה את מטילה שוב, זעה אדית
 הקוריאנית. הנערה זעה השני, מהעבר נדלקו. יצריו בטנו. על ומחליקה
אצבעותיו, את ופשט מורחבים אישוניה את ראה הצללים בדמדומי

 לצלעותיו נדחקת ומצמצה, רטטה היא והצונן. החשוף בשדה נוגע
.חלציו על רועדת יד ומעבירה . . 

ל״י 1.— המחיר — הקיוסקים בכל הקרובים בימים להשיג
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