
ריס פ ס

סור מוסמך סוכן

לו ו״ס׳ן ■דרז

הווושת האינפורמציה נו ברשוחו
ל כ כראןי לך דןאו. בעול□ מקום ב

 וארצות־הברית, הגדולה בריטניה לאירופה, טס 707 רויס רולס סי. אי. או. בי.
לאוסטרליה קשר עם לטהרן כמו־כן

^ . € .8 . 0 . א ״ ׳ ת ח . .4 0□ ל ל □ 6 5 6 5 9. 6 1 5 2 9, 6 1 5 2 8, 6 1 5 2 7

1ןן מ1'0 ג 0?0׳ 0 1 3 מ 1 יל 1 3 מ 1

בע״מ שפט פרסום

ם ל ו ע ה . , ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ך. ת. ,226785 טלפון ,8 גליקסון תל־אביב, והמנהלה: המערכת

 ת״א, בע״מ, שהם משה דפוס י עולמפרס מברקי: מען • 136
ת הראשי: העורך • 6 פין בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי או

תדו.ו□
אדולף אודות הכר

ה הרייך של ונפילתו עלייתו
שי לי  תירגם ט״רר, ל. ויליאם (סאת ש

 נרנים, שני שוקו, הוצאת גליקזסט״ך, חיים
ב מיוחד־במינו מאורע היו — טמוד) 992

 על עלו לא היטלר פשעי אמנם היסטוריה.
 אדירה אימפריה שהקים חאן, ג׳ינגס פשעי

 הרייך ונפילת גולגלות, של פיראמידות על
 מנפילת יותר גדול אירוע היה לא השלישי
 מיסמך לא האן ג׳ינגים אך הצארים. ממלכת

 ומיס- ,אדירות תיקיות בעשרות פשעיו את
 מעצמה בידי נפלו לא המנוח הצאר מכי
 רק שפירסמו הבולשביקים, בידי אלא זרה,

להם. שנראה החלק את
 י כל נכבש השלישי, הרייך נפל כאשר

 קטן חלק רק זרות. מעצמות בידי שטחו
 אייב־ של משרדו כמו — הנאצים ממוסדות

 בידי מיסמכיהם. את לשרוף הספיקו — מן
 מיסמכים. של אדיר אוצר נפל הכובשים
 הרייך־בן־אלף פרטי כל נתגלו בעזרתם
 במערומיו, עמד הנאצי המישטר השנים.

ב אחר מישטר שום מעודו עמד שלא כפי
האנושית. היסטוריה
 כימעט חדשים. מיסמכים גילה לא שיירר

הוע בספר הנזכרים המזעזעים הפרסים כל
 נירנברג. במשפסי שנה, 15 לפני עוד לו

 הראוייה. לתשומת־הלב זכו לא שאז אלא
 המלחמה. זוועות את לשכוח רצה העולם
 קיצונית אנטי־נאצית תעמולה של שנים
בדעת־הקהל. ריאקציה יצרה

 בכך היא שיירר של מלאכתו חשיבות
 הידועות העובדות כל את יחד קיבץ שהוא

 אחד, מונומנטלי בספר הנאצי המישטר על
מצ הספר אין ואובייקטיבית. יבשה בצורה

 שורשי הבנת מבחינת החידוש. בברק טיין
 מאומה כמעט מוסיף שיירר אין הנאציזם,

 לפני שנכתבו היידן, קונראד של לספריו
 גם השלישי. הרייך בראשית עוד שנה, 27
 שיהיה לקח הנאצי בעבר מחפש הוא אין

 מאות מחברי כמו ולעתיד, להווה ערך בעל
 . (ביניהם לשונות בעשרות אחרים, ספרים

 את הקרס צלב בספרו שניתח אבנרי, אורי
הת לעבר פזילה מתוך הנאצית ההיסטוריה

בישראל). דומות פתחויות
 מספק הוא בעומק, לשיירר שחסר מה אך

המונו הספר זהו היריעה. וברוחב באורך
ההיסטו על כה עד שנכתב ביותר מנטאלי

 אחו פרט אף ואין וכמעט — הנאצית ריה
בו. החסר

 ותיק כעתונאי כסף. עודה המהפכה
ההיס לבשר להוסיף שיירר יודע וממולח,

פר גדוש הספר פיקאנטיים. תבלינים טורי
 הסיפור את להאיר העוזרים צדדיים, טים

השאר: בין המרכזי. הקודר
 בן־תמותה לכל כמו היטלר, שלאדולף *
 מס שלטונות עם צרורות צרות היו אחר,

 מאחר לשלטון. עלותו לפני — ההכנסה
 על משכר־סופרים באה העיקרית שהכנסתו

״ב להסתירה. היה אי־אפשר קאנזפף, מיין
ש נכסי־הון או רכוש לי אין מקום שום
 בהכרח מגביל אני כשלי. לכנותם יכול אני
מת שאני כך, כדי עד האישיים צרכי את
 את וסועד ומאלכוהול, מטאבאק לגמרי נזר

 וחוץ ביותר. צנועות במסעדות ארוחותי
 שום עושה איני המינימאלי דירתי משכר

 הוצאותי על לזקפן שאי־אפשר הוצאות
.מדיני כסופר .  בשבילי היא המכונית גם .
משלטו העלים היטלר אך למטרה.״ אמצעי

 ומ־ ממאמרים הכנסותיו כל את המס נות
 וכן יקר), שבר תמיד גבה (עבורם הרצאות

 מ־ אישית שקיבל הסמויות התרומות את
בעלי־הון.

̂  החזקת למהפכות. כספי צד שיש 6
 לפני עלתה החומות, פלוגות־הסער הס.ס.,
 מארק מיליון 2.5כ־ לשלטון היטלר עליית

 קיבל שהיטלר לפני שבועות כמה לשבוע.
 העתונים מדפיסי איימו הממשלה, את לידיו

 ריבוי בגלל ההדפסה, את להפסיק הנאציים
 עליהם קיבלו הגרמניים אילי־ההון החובות.

 חשאית, פגישה אחרי החובות, כל את אז
 הקאפיטליזם. את לקיים היסלר התחייב בה

לשלטון. היסלר הגיע מכן לאחר שבועיים
 מע־ של הבום פון־שלייכר, שהגנרל

מוש וחורש״מזימות הגרמנית רכת־הבסחון
 מהווה אינו שוב היטלר ״מר אמר: בע,

מלהתקיים.״ חדלה תנועתו בעייה.
 פון- הישיש, הנשיא מסר שכאשר ס

 היט־ בידי הממשלה ראשות את הינדנבורג,
 ועכורה, קטנונית מקנונייה כתוצאה לר,

 אני ואין בקבר, כבר האחת ״רגלי :אמר
 בבוא הזה המעשה על אתחרט לא כי בטוח
פון־שלייכר: לו השיב בשמיים.״ היזם
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