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 תל־אביב. ,136 ד. ת. הזה, העולם למערכת ולשלחו

כסף. שום לשלוח צריך אינך
 מבין מי ייקבע המרכזית, הבחירות ועדת על־ידי הקולות ספירת סיכום לאחר

 של כספי בפרס יזכה הנכון המספר את שינחש זה למטרה. קלע הטוטו משתתפי
לירות. 250

 בדיוק יינחש שלא במיקרה ביניהם. הפרס יוגרל נכונה, אחד ממנהש יותר יהיו אם
 מניחוש יותר יהיו אם ביותר. הקרוב הניחוש את ששלח זה בפרס יזכה הנכון, המספר

ביניהם. הפרס יוגרל כזח, אחד
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 הרבה אהב הוא עצמו את אך — היטלר
יותר.

כש המלחמה, של האחרונים בימים לכן,
 לאליבי בכר קורט דאג הסוף, הגיע כי הבין
 ופיקח קאסטנר, את עימו לקח הוא שלו.

 לידי מחנות־ריכוז כמה מסירת על בעצמו
 נרצחו שהאסירים מבלי האנגלו־אמריקאים,

פקו זאת היתד, כי ידע לא קאסטנר תחילה.
 זו בדרך שביקש הימלר, של אישית דה

לכרי כהכנה בנות־הברית, בעיני חן למצוא
 נגד עימן, אפשרי הסכם־שלום של תה

.רוסיה ..
 עם בסדר היה בכר שקורט היתה התוצאה

 לגדולה ועלה נאמן נאצי היה הוא כולם.
ליהו טוב היה הוא הנאצי. הס״ס. בממלכת

 מידי השיג רכושם את ששדד ואחרי דים,
המוס בשם רשמית, תעודת־הכשר קאסטנר

 והוא ממשפט. אותו שחילצה הציוניים, דות
 לדברי אותנטי. גיבור־מלחמה אפילו היה

 המלחמה, סוף לפני שבועיים נפצע עצמו,
 זכה האמריקאים, עם חילופי־יריות בעת

 אלוף־ ולדרגת פצוע של הצטיינות לאות
מישנה.

★ ★ ★
מארק מיליון 120

 יותר. עוד מזלו לו האיר והלאה כאן *4
 פרוטה לו היתר, שלא הקטן, הפקיד 1̂
 ביום לפתע נתגלה המלחמה, פרוץ לפני

 כאשר מופלג. כעשיר השלישי, הרייך נפילת
 קאסטנר, דרישת לפי בנירנברג, שוחרר

 הגרמני כשהעם במכונית־פאר. נוסע נראה
 בלבושו בכר בלט בסחבות, התהלך כולו

האלגנטי.
 כיום מגיע מוסמכת, גרמנית הערכה לפי
 מיליון 60כ־ — מארק מיליון 120ל־ רכושו
ישראליות. לירות

בגר נגדו מתנהלות עדיין אי־שם אומנם,
ב השתתפות בעתן — חקירות שתי מניה
 יהודי הריגת ובאשמת הונגריה, יהודי רצח

 בכר אולם חקירת־עינויים. כדי תוך מסויים,
 תעודת- את בכיסו נושא הוא דואג. אינו

 ישראל, לממשלת כספק קאסטנר. של ההכשר
 וכאשר כבפושע־מלחמה. בו לחשוד קשה
ש חקירה — אייכמן בעניין להעיד נדרש
 הראו — בהשמדה חלקו את לגלות יכלה

 ונתנו מראש, ימים שלושה השאלות את לו
 עם ארוכות שעות להתייעץ הזדמנות לו

ש בצורה תשובותיו ניסוח לשם פרקליטו,
ומחייבת. חד־משמעית אינה

 קאסטנר הציל מדוע קרה? זה כל כיצד
להס ביקש ומדוע — נאצי פושע־מלחמה

 קפלן אליעזר חיפה מדוע הדבר. את תיר
הפ ומדוע זה, בעניין קאסטנר על המנוח

 החקירה את המנות שפרינצק יוסף סיק
 אחרי מיד קאסטנר, נגד זה בעניין שנפתחה

 את ישראל ממשלת הפכה מדוע המלחמה?
 כדי הכל את עשתה מדוע שלה? לספק בכר

 מדוע להעיד? ארצה לבוא יצטרך לא שבכר
 מדוע מראש? השאלות את לבכר הראו
ויש גרמני — איש עם לדבר בכר פוחד
 אין מדוע הונגריה? פרשת על — ראלי

 לדין בכר להבאת דואגת ישראל ממשלת
שהש החמורות ההאשמות לאור בגרמניה,

אייכמן? נגדו מיע
מופלג? לעשיר בכר הפך כיצד —ובעיקר

 השאלות לכל יש הגרמניים לעתונאים
בתעלו קשורה היא פשוטה. תשובה האלה

 רכבת־ קורות בכר: פרשת של העיקרית מה
המל של האחרונים בימים שאבדה האוצר,

 ברכבת לגרמניה. מהונגריה בדרכה חמה,
 במט- בזהב, — מיליונים של אוצר היה זו

הונ מיהודי שנגזל — ובתכשיטים בע־זר
 לא זו רכבת ושותפיו. בכר על־ידי גריה,

 כאילו האדמה תעודתה. אל מעולם הגיעה
אותה. בלעה
 בכר כי משוכנעים הגרמניים הכתבים רוב

 לעצמם והפקיעו ביניהם התחלקו וקאסטנר
 יכול אינו זה דבר אך זה. אגדתי רכוש

 אדם ונשאר היה קאסטנר — נכון להיות
 הטראגי, מותו אחרי האחרון. יומו עד עני,

מרוששת. משפחתו נשארה
 האבוד שהאוצר אחר: הסבר יתכן אך
 סודית יהודית קרן לבין בכר בין חולק

 מחתרתית. קרן או מפלגתית, קרן — כלשהי
 בגילוי מעוניינים אינם קרן אותה שליטי
 ליהודים שייך היה הכסף שהרי — הדבר

 להם שיש מתים וליהודים חיים, בעודם
 על־ידי בוצעה זו שחלוקה מובן יורשים.

קאסטנר.
 היחידה היא אך מדהימה. גירסה זוהי

ה הסוכנות של המוזר היחס את המסבירה
 לפושע־ד,מלחמה ישראל ממשלת ושל יהודית

ש המוזרה להתנגשות עד — בכר קורט
ה לבין האוזנר גדעון בין השבוע אירעה
לנדוי. שופט

מ* עולה של סיפורו

גדין ברט מאת
קצת לפני בלונדון, התחיל סיפור ^

 בוקאצ׳יו, מבית־קפה יצאתי משנה• פחות 1 |
 הופיעה כאשר המפורסם, בייקר ברחוב
 נשים, שתי עוד היו עמה הלן. בשם ידידה

כ לפני הציגה אותן רב, בהידור לבושות
זוסמן. ולאה גזית אהובה ישראליות:

 יחד. והתיישבנו לבוקאצ׳יו איתן חזרתי
 מישראל הגיעה עתה שזה סיפרה אהובה

ה ניצה, בשם מאוד יפה בחורה דודניתה,
 שאינה מכיוון לולובריג׳ידה. לג׳ינה דומה

להר מוכן אהיה שמא בלונדון, איש מכירה
 העיר? את לה אות

 ברצון. שנעניתי מובן
 הרובע שהוא לצ׳לסי, נסעתי בערב למחרת

 הכתובת אל לונדון, של ביותר המהודר
 זה בבית גזית. אהובה בידי שהשאירה

מופלגים. ועשירים אצולה אנשי גרו
 דירה היא גזית משפחת של דירתה

 הציגה אהובה ריהוט. ללא אך — מרווחת
 סגן־אלוף היה כי בהסבירה אפי, בעלה, את

 בניגריה, זמן־מה שהו וכי הישראלי בצבא
משם. יגיעו שרד,יסיר,ם מחכים הם ועתה

 בת צעירה ניצה: את בפני הציגה גם היא
ותמימת־מראה. יפה שחורה, ,19

 לאחר אך לבלות. יצאנו לא ערב אותו
ו גזית, בבית קבוע לאורח הפכתי מכן

סיפ היא לבילויים. ניצה את מזמין הייתי
 בעלה. היכן שאלתי נשואה. שהיא לי רה

ביני ושהיחסים בגרמניה, שהוא ענתה היא
 מאוד. אותי ציער זה כל רע. בכי הם

מחיפה נרגש מכתב★ ★ ★
 לסו־ ניצה את הזמנתי אחד רב **

ב הגבוהה החברה של מסעדה צייסי,
תש שאם לה אמרתי ערב באותו לונדון.
 לאשה. לשאתה ארצה מבעלה, אי־פעם תחרר

עם להתייעץ תחילה שעליה ענתה היא
בהחלט. כטבעי שנשמע דבר אהובה,

 כל לעשות והבטיחה מאוד שמחה אהובה
מבע גט לקבל לניצה לעזור שביכולתה מה
 בחיפה, ניצה, של להוריה כתבתי אף לה.

 לנו איחל בו נירגש, במיכתב השיב ואביה
טוב. מזל

 היחידי אולי היה בסוצייטי, ערב, אותו
 כלל בדרך ניצה. עם ביחידות ביליתי בו

אף ואהובה. אפי גם אלינו נלווים היו
ש מידידותיהם, אחת שלנו למעגל צירפו
 בחרו תמיד האמריקאית. בשגרירות עבדה

 החשבון בלונדון. ביותר היקרים במקומות
 או סטרלינג לירות בחמישים מסתכם היה

 תמיד מהם. אחד שילם לא ומעולם יותר,
 ההוצאות. את המכסה אני הייתי

לגלות כדי אלה מערבים באחד בחרה אהובה

גריו. ברט של בסיפורו
מכספו. חלק ממנו להוציא תיכנינה אשר היא
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