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 אם סליחתך. את לבקש עלי כל קודם
 הבאים הקוראים אלפי מאותם אחד אתה
 תל־אביב למרכזי במיוחד בערב ג׳ ביום
 עם מייד הזה, העולם גליון את לקנות כדי

ב נאלצת הרי — הדפוס ממכבש צאתו
ה אחרי שעות כמה להמתין שעבר שבוע
 היו הארץ חלקי בשאר גם הרגילה. שעה

הגליון. במשלוח ואיחורים תקלות
הקדחת הימים אחד של סיומו זה היה

 אחד — הזה העולם בתולדות ביותר ניים
מתי במערכת משתררת בהם ימים מאותם

 ב־ העוסקים כל ובהם יום־קרב, של חות
 בנער וכלה הראשי בעורך החל — עתון

 ורד ברותי וכלה בפועל־הדפום החל השליח,
 קראנו, אשר את בעצמותיהם מרגישים —

הקומאנדו״. ״רוח פעם,
 סביב מאבק־איתנים התנהל יום אותו כל

ה השער הוקדש לו ״המשמיצים״, המאמר
 כזכור נגע, זה מאמר .6־7 והעמודים ראשי

 משרד־הבטחון. של ההסברה למערכת לך,
 כמה עד הוכיחו עצמו יום אותו ומאורעות

 לא אולי — החריפה בהתקפתנו צדקנו
צורכה. די חריפה ההתקפה היתה
ה פרטי את כאן לתאר באפשרותי אין

 לציין די והתפתחויותיו. שלביו את מאבק,
 היתד. הגליון הופעת כשעצם רגעים היו כי

שהגיעו לפני שעתיים חמור. בספק נתונה

למע שזיכה העליון, בית־המשפט גם נר.
ש ההאשמות שאר מכל קסטנר את שה

זו. בנקודה אותו הרשיע בפניו, הוטחו
 פעם שוב, בכר של שמו צץ מכן לאחר

 הטיל אייכמן אייכמן. במשפט פעם, אחדי
 הונגריה. יהודי לגורל רבה אשמה עליו

 ב־ בכר יופיע שאם הכריז האוזנר גדעון
כפושע־מלחמה. ייאסר הוא אדץ,

★ ★ ★
 ארבע תוך שעלה האיש — בכר קורט

ה בשמיים כוכב־שביט כמו קצרות, שנים
 רב־ מדרגת השלישי, הרייך של אפלים
בס״ס! אלוף־מישנה לדרגת בט״ס טוראי

 אישי במגע שהיה האיש — בכר קורט
מכ על ושחתם הימלר, ד,יעריך עם ישיר
 ה־ אדוני ״הריני, — בנוסחה להימלר תביו

(נוס ביותר!״ הנאמן משרתך רייכם־פירר,
 ככותרת השווייצי לשבועון משמשת זו חה

לסידרת־המאמריס).
 בנירנברג ששוחרר האיש — בכר קורט.

 תריסר חצי תוך ושהפך — משפט ללא
 לבעל (כביכול) חסר־פרוטה מאסיר שנים
 50(כ־ מארק מיליון 120 של גלוי רכוש

ל״י)! מיליון
 של ידידו עתה שהנהו — בכר קורם

אדנואר! קונראד של הקרוב איש־אמונו

בגרמניה נוער בפני מרצה בראנד יואל

 לא עוד לדוכני־המכירה הראשונים הטפסים
 אחרי־ גורלם. יהיה מה לנו ברור היה

 חריף מכתב בניסוח עסוקים היינו הצהריים
ה של ועדת־החוץ־והבטחון לחברי ביותר
מ לרגע נחו לא מכשירי־הטלפון כנסת.

 עור־ שלושה ובינעירוניות. מקומיות שיחות
הכן. עמדו ובירושלים, בתל־אביב כי־דין,
 בהם כי כאלה. ימים שישנם טוב אולי
 מוחשית בצורה מאיתנו, אחד כל מרגיש

הזה. העולם קיים מה לשם ובלתי־אמצעית,

★ ★ ★
ש השבוע היחידה הפעם היתד, לא זאת
 הזה. בהעולס עובדים שאנחנו על שמחנו

 של צוזתי־האוזיר אנשי שביתת שפרצה ביום
ש תפקיד למלא נוכל שכאן ידענו, אל־טל

 העתו־ יתר כי למלאו. יוכל לא עתון שום
 עם ביחסיהם חופשיים לגמרי אינם נים

 פעם לפחות באשר הלאומית, חברת־התעופה
 עתון כל מעובדי מישהו נוסע בשנה אחת
 העולם רק אל־על. של במטוס חינם אחר
 עבור משלם זו, הטבה מקבל אינו הזה

עובדיו. של כרטיס־נסיעה
ב הדגיש בעתונים השביתה כיסוי ואכן,

 הנהלת צד את דווקא ביותר בולטת צורה
 השבוע המתפרסם הסיפור בסיכסוך. אל־על

הצדדים. שני את מכיל הזה בהעולס

★ ★ ★
 )1151( הזה העולם פירסם 1959 באוקטובר

 בראנה יואל של עטו פרי ארוך, מאמר
 תיפסו — אייכמן ״אדולף הכותרת תחת
 אייב־ הגיע חודשים כמה כעבור חי!״ אותו

 כי להאמין לנו נעים חי. — ארצה מן
 של התוקפני השער עם יחד זה, מאמרנו

 ואולי מסויימת, דחיפה נתנו גליון, אותו
הנכון. בכיוון מכרעת,
 השווייצי השבועון מפרסם אלה בימים

 סידרת והוא״) (״היא אר אונו זי הגדול
מוק היא באירופה. גלים המכה מאמרים

 את פעם לא הרעיש ששמו לאדם דשת
קורט קצין־הס״ם הישראלית: דעת־הקהל

״קשר״). עם בערך, (מתחרז, בכר
 גרע- מלכיאל במשפט שמו הוזכר תחילה

 קסטנר ישראל ד״ר כי נתברר כאשר וזאלד,
 פושעי־מלחמה ממשפט בכר את שהציל הוא

 נקודת־ את היווה זה גילוי בנירנברג.
קסט- של הגדול במשפט הדרמאתית המיפנה

 ישראל שממשלת האיש — בכר קורט
 רישמי כנציג ושהופיע עסקים, עמו ניהלה

ישראליים! גורמים של

★ ★ ★
 הבלעדיות הזכויות את רכש הזה העולם
תו היא בעיברית. סידרת־הכתבות לפירסום

ל המשכים י* 21ב־ השווייצי בשבועון פיע
 תביא זו סידרה כי מקווים אנחנו פחות.

זה. יחיד־במינו פושע־מלחמה לחיסול
 בעת בהוצאות, חסך לא השווייצי העתון

 הוא תמימה. שנה במשך הסידרה את שהכין
ב מיסמכים של פוטוסטאטים רבבות השיג

והישר האירופאיים האמריקאיים, ארכיונים
 עתו־ אמנגר, קורט ניצח העבודה על אלים.

נרח חקירות על שניצח נודע, שווייצי נאי
בעצמו. בות

בראנו, יואל עם במגע אמנגר בא תחילה
 בכר, על החומר את לרשותו העמיד זה

 לאחר שנים. של בעבודה אצלו שנצטבר
לנסי ארוכים חודשים בראנד הקדיש מכן
שו בארכיונים, פישפש אירופה, בערי עות
 ריאייז ועורכי־דין, תובעים־כלליים עם חח

 לו עזרה ישראל מישטרת גם עדים. עשרות
במעט. לא

ש החומר את אסף לוואי ינו פרופסור
 גישה השיג צאוג ארנסט בבודפשט. נמצא

 האמריקאיים, בארכיונים הרבים למיסמכים
 בעיקר פעל מנדלסון הוגו אור. ראו שטרם

 זה מבול סמך על ושם. יד של בארכיונים
הסידרה. ,את אמנגר ערך מיסמכים, של

 מסויי־ במקומות הסידרה את נקצר אנחנו
 הידוע חומר על מלחזור להימנע כדי מים,

 קטעים נוסיף זאת לעומת הישראלי. לקורא
ה להשלמת בראנד, יואל מידי חשובים

 אזרח לכל אשר שטחים באותם — תמונה
 צופנים הם מיוחד. עניין בהם יש ישראלי
מזעזעות. הפתעות כמה בחובם
 לבדו בכר לא אך כתב־אישום. זה יהיה

 יופיעו עמו יחד הנאשמים. ספסל על יופיע
 המעורבים — ישראליים ואישים מוסדות

המיליונים. בדם המגואלת בשערורייה
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