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 הצמרת. אל הדרך את לו שפילס בכר,

עם פגליין תרמו של נשואיו בתמונה:
הפירר. פילגש של אחותה בראון, גרדה

 מירובסקה סלאבההנידגש
 הדוגמנית (מימין),

 של אהובתו הפכה אשר הפולניה־רוסיה
 חברת־ את לחמוס לו שעזרה בכר שותף

חוסל. שבעליה לאחר אפלבוים, הפרוות

 השאר בין בווארשה. ביותר השפלים הפושעים אחד היה פגליין עם יחד הראשון. הפרשים
 מזכירתו עם יחד העולמי. השנו בעלת אפלבויים, חברת־יהפרחת את אריות׳ לידיים ,העביר

 מארק. אלף 50ל־ מארק מיליון 40מ־ החברה נכסי את הוריד שנמלט, הקודם, הבעל של
 בעלה, את לאסור הגסטאפו מן וביקש להריון, מירובסקי, סלאבת המזכירה, את הכניס הוא

 שעות בתאו. הבעל את רצח הוא אהובתו, בהסכמת ימים, כסה כעבור פולני. קצין שהיה
ברכושו.״ לשימוש יפוי־כוח על חתימה מבעלה האשה, השיגה כן לפני מעטות

 אך מפולין. המלחמה פרוץ עם מיד ברח המהוללת, החברה בעל אפלבוים, מכסימיליאן
 החברה משרדי אל סרן) אז (שהיה המתוק פאסבנדר הגיע לח־ארשה, הגרמנים נכנסו כאשר
 המזכירה־ של לחסדיה וזכה ל״נאמך, התמנה הוא .125 מס׳ מארצ׳לקובסקה ברחוב

רוסיה־למחצה. אשה מירובסקד* הדוגמנית
 היא ההזדמנות. את ניצלה עתה ומותרות. עושר על תמיד חלמה מירובסקה סלאבה

פאסבנדר. של ולשותפתו לאהובתו היתה
 בעזרת ואלכוהוליות. מיניות אורגיות של מרכז הפכו החברה של טרקליני־התצוגות

 ממדרגה בית־זונות במהרה קם וכך ותופרות־פרוות, דוגמניות׳ כמה למקום נימשכו מתנות
 המתוק לאלברט כי בקדחתנות, העבודה נמשכה החברה של בבתי־המלאכה ואילו ראשונה.

 ול־ לנשותיהם כשי להעניקן כדי לפרודת זקוקים שהיו ס״ס, קציני חברים, הרבה היו
פילגשיהם.
 בברלין, הס״ס ולראשי פולין למושל נישלחו הן בצמרת. קשרים לקשור עזרו גם הפרוות

נאותה. בצורה תודתם את אלה יביעו העת בבוא כי תקווה מתוך
★ ★ ★

הגזע הילוד
 זו וגם פולניה, פילגש היתה לו גם פקודו. אחרי מפגר לא פגליין לוף*מישנה

הטרידו, הפולניות הפילגשים שתי הפלה. לבצע אותה הכריח הוא להריון. נכנסה
לפתוח פקד הס״ס של שופט־חוקר כי הימלר. הרייכם־פירר של מנוחתו את אף לבסוף,

— הגזע״ ״חילול בעוון אחרים קצינים וכמה פאסבנדר פגליין, נגד משפטיים בהליכים
הנחות. הפולני הגזע בנות עם יחסי־מין קיום

זה, בציווי זילזלו בכר של חבריו אך יותר. חמור פשע היה לא הנאצי, בלכסיקון
 שעסק שעה יהודיה, פילגש עם ארוכה תקופה בווינה שחי אייכמן, אדולף לו שבז כשם

מאוסטריה. היהודים בגירוש
 הס״ס, של לרכיבה לביתי־הספר במינכן הגסטאפו חוקרי התפרצו אחד, בהיר ביום כך,
 בפולין, שנשדדו סחורות של גדולה כמות גילו שם פגליין. של לפקודתו כפוף שהיה
■ופרוות. שטיחים כגון

 אנשי על באש פתחו לא כי על בפקודיו נזף בענייניו, זו ״התערבות״ על התרגז פגליין
 אותר בשולי הימלר, העיר בלתי־אפשרית״, ״התנהגות לס״ם). השתייכו הם (שגם הגסטאפו

ונגד נגדו ההליכים כל את והפסיק פגליין, של העלובים בתירוציו הסתפק הוא אך מיסמך.
מאושרים. פחות היו הנאשמים הקצינים שאר חינם. פרוות קיבל הימלר גם שהרי ידידו.

 ופאסבנדר, פגליין של כשותפם השופט־החוקר בדו״ח שהוגדר מהם, אחד קשות. נענשו הם
להורג. הוצא אף

 אליהם ניצמד וכי הימלר, של בני־חסותו בחברת להישאר החליט בכר כי ייפלא האם
כוחו? בכל

 שם וארשה, לגטו במישרין נוגע הוא ביותר. מעניין מיסמך קיים זו היצמדות על
בחפצי־ ״לטפל״ צורך והיד, נרצחו, או מתו מהם רבים יהודים. מיליון כחצי אז נמצאו
שהיו חפצי־ערך, הם אף עמם שהביאו חדשים, יהודים באו במקומם שלהם. הערך

■ ל״טיפול״. זקוקים
 מאנשיו, אחד את בווארשה ■והס׳׳ם המישטרד, מפקד לרשות פגליין העמיד 1942 באפריל

 הוצאתו ערב ,1948ב־ כך על העיד קונראד זה. ״טיפול״ על לפקח כדי קונראד, פראנץ
כפושע־מלחמה: בפולין להורג

 כי בכר הודיע בחזרו המישטרה. למפקד עמי ניגש בכר, קורט פגליין, של ״שלישו
 מסוייס אחוז פגליין תובע זה, תפקיד לרשות אותי להעמיד פגליין של הסכמתו תמורת

 עצמי על קיבלתי שכבר אחרי קצרני. פרוטוקול כן על הוכן היהגדים. של מחפצי־הערן
 הנטוש. היהודי הרכוש במחסן שנמצאו יפים, שטיחים כמה פגל״ן ממני דרש התפקיד, את

חפצים.״ לקחת שבאו! פגליין, של משאיות שתי ראיתי בגטו, כשהייתי
 לאחר טען בגטו, שנשדד הרכוש מן אחוזים ומפקדו ידידו למען שתבע בכר, אותו אך
בווארשה.״ הגטו על מיוחדות ידיעות לי שהיו אמת זו ״אין בעדותו: מכן

)20 בעמוד (המשך

אדם דרכי
במה הטור□ כר

 שאיפה רק לוי לבונדי היתד. חייו בכל
שאי בחברה. ולהצליח ידידים לרכוש אחת:

 ספר־ ששום לשיטות אותו הובילה זו פה
לבית־הסוהר. וגם — עליהן חלם לא הדרכה
 משלו: בספר בונדי רשם הסיכום את
 על צפוף. כתב־יד מכוסות מחברות, ארבע

האכ ״העולם הכתובת התנוססה הראשונה
חייו. תולדות את הכילו והן זר״,

נו )19( לוי בונדי חמש. כגיל יתום
 רבים יודע. אינו מכך יותר במצרים. לד

 או סגריר ביום נולדו אם לספר יודעים
 מי היה לא פשוט לבונדי אך בהיר, יום

 בן היה הוא כאשר נפטר אביו לו. שיספר
ל הרביעי בחודש אמו את הותיר חמש,

 בשעת האם מתה הבת, נולדה כאשר הריונה.
התינוקת. אף מתה שנה כעבור הלידה.

 שנה עד סבתו, בבית לגור עבר בונדי
 נערים, לקבוצת כשהצטרף מבצע־סיני, אחרי
ב לרמת־הדסה. הנוער עליית בחסות הגיע
 הועבר, זה, במוסד־מיון שהה חודש משך
שפיה. הנוער לכפר מכן, לאחר
 מכפי בהרבה צעיר שנראה הנער, אך
 קומתו לחברה. להסתגל היה יכול לא גילו,

 היר־ והוא נחיתות, רגשי לו גרמה הנמוכה
בחדרו. להתבודד בה

עו בונדי גילה אז נכזכת. אחכה
ב צורף הוא הבמה. עולם — חדש לם

 כפר־הנוער, של הדרמתי לחוג הפעמים אחת
 לתוכן־ והמשחק הבמה הפכו יום ומאותו

ביותר. הגדולה ולשאיפתו חייו
 שהרגיש הנער, כי זאת. להבין קל היה
ו הגופניים חסרונותיו בשל נרדף עצמו

ה מקומו את לעצמו מצא הרבה, ביישנותו
ב לזכות יוכל בו מקום הבמה, על נכון

במחיאות־כפיים. בתשומת־לב, הערכה,
 ובהצגות׳ רב, כישרון גילה לא בתחילה

 לסחוט הצליח חבריו בפני שערך פרטיות
 הקומי. מישחקו בשל דווקא לאו צחוק גלי

 צחקו מכן, לאחר לו שהתברר כפי ידידיו,
גילם. אותה מהדמות׳ לא ממנו,
המ הוא הנער. את הרתיע לא הדבר אך
 עד הבמה. בדרך להתקדם במאמציו שיך

 לעזוב היה נאלץ בגללו המיקרה שקרה
 בנאלי, סיפור זה היה לכאורה המשק. את
 אך המוסד. מבנות לאחת ניכזבת אהבה על

 עמקי עד נפגע הרגישה הנפש בעל הצעיר
 שוקע בלימודיו, מתדרדר החל הוא נשמתו.

הסוכ החליטה שלבסוף עד שחורה, במרה
בחיפה. אומנת למשפחה להעבירו נות

 נקלע שוב בחיפה חיסכון. קופת
 לגשש החל הוא חדש. אנשים לחוג בונדי
 שבעיר, הנוער חברות בין דרכו את לאט
 להופיע כדי שלו המשחק כישרון את ניצל

חדשים. ידידים לו לרכוש במסיבות,
מערכו בכיסו שהיו זמן כל הצליח, הוא

 חש ■המלאי, שנסתיים ברגע חדשים. נים
 למעשה עורף. לו פונים כולם כיצד בונדי

 באו הם ולהם. לו משותף דבר כל היה לא
 מסודרים בבתי־ספר למדו מסודרים, מבתים
 ל־ הוריהם. להם שנתנו בדמי־הכיס ובילו
אלה. כל חסרו בונדי
 ה־ כל שכלו לו היה נידמה אחד יום
ידי ונעזב. בודד עצמו הרגיש הוא קיצין.

 אך יומית, להצגה ללכת אותו הזמינו דיו
 שקיבל לחודש לירות שבע בסך הכיס דמי

 לפתע: נזכר ואז לו. הספיקו לא מהסוכנות,
 קופת־חיס־ היתה אותו, שאימצה למשפחה,

 את כשהוציא בבית, היה לא איש כון.
בה. שהיו הלירות שש

 מחובותיו קטן חלק להחזיר הספיק הוא
 כמה כעבור סרטים. כמה ולראות לידידיו,

 למשטרה. הובל ובונדי הדבר נתגלה ימים
 למשפט, בונדי הובא לפניו הנוער, שופט
החל לאחר קצינת־מיבחן. פיקוח לו פסק
לתל־אביב. בונדי הועבר השופט טת

 ניסתה בתל־אביב מתמוטט. העולם
ו ניבחן הוא מחדש. לשקמו עליית־הנוער

 אמיל הבימה, תיאטרון בהצגת תפקיד קיבל
 שהכל היה ונידמה מאד הצליח !הבלשים

 התאקלם גם הוא הטוב. הצד על מסתדר
 שפעלה ״העופרים״, יפואית, בחברת־נוער

 במקום אירגן ביפו, ההסתדרות במועדון
 העלה, אותו הראשון, המחזה דרמתי. חוג
 היתד, ושעלילתו בעצמו, שכתב מחזה היה

 הסתיימו כאשר כך, שלו. חייו פרשת
 לעבוד בונדי המשיך והבלשים, אמיל הצגות

 על שהקים הדרמתי החוג חברי עם יחד
שלו. המחזה

 לו נמצא שהנה חשב הנער כאשר ושוב,
 ב־ פיה. על הקערה נהפכה בחברה, מקום

 בונדי גניבה. של מיקרה אירע חברת־הנוער
 הוא הגנב. את ולאתר בדבר, לחקור ניסה
על החשד את לבסוף הטיל עדויות, גבה

מש קרובי היו נער לאותו הנערים. אחד
 שקרה מה על לו נודע מהם בחיפה, פחה

 כי הרגיש כאשר לכן, שם. בהיותו לבונדי
 של בפניו הטיח סביבו, מתהדקת המלכודת

 בעצמך אתה גנבים? על מדבר ״אתה בונדי:
בחיפה!״ קופה גנבת

 משך עליו. התמוטט הנער של עולמו
 חבריו כי בהרגישו ישן, לא אחדים לילות
 עליו כי החליט הוא ממנו. להתעלם החלו

אהדתם. את בחזרה לקנות
בעז רעיון. צץ בלבו כמשטרה. סדןש

 תיזמורח עם התקשר משפחה קרוב רת
הופ עבורם לערוך למנגניה הבטיח קטנה,

 הדבר כי הסביר הוא במועדוני־נוער. עות
יקבלו שכרם ואת ההסתדרות, מטעם נערך

לוי כונדי
בחברה ולהצליח ידידים לרכוש

ה את מיד קיבלו המנגנים החודש. בסוף
מונית. גם בונדי של לרשותו העמידו הצעה,

 הופעות שש בונדי ערך כשבועיים במשך
 הוא אחרות. ובחברות שלו הנוער בחברת

 הערצת היה שכרו תשלום. מהם דרש לא
 אירגון, כושר כבעל אליו, ששבה חבריו,
ב המונית נהג את ניצל אף הוא מופלא.

 שעה כבוס בו גער נערות, עם פגישותיו
לבוא. מאחר שהיה
 שבכיסו מובן התשלום. יום שהגיע עד

הת נסיונות כמה ואחרי פרוטה היתר■ לא
 לחוקרים המשטרה. לתחנת הגיע חמקות,

 הוא החוק אולם הסיפור, כל את סיפר
ב אשראי בהשגת הואשם הוא נוקשה.
 ושלוש־ לאלף שהגיע בסכום שווא, טענות
מאסר. חודשי לארבעה נידון לירות, מאות

 השתחרר קצר זמן לפני כניסה. אין
 חזרה היתד, הראשונה דרכו מבית־הסוהר.

המאו היום זה שהיה הרגיש הוא לחברה.
 את דחף מה לפתע הבינו ידידיו בחייו. שר

 לו הציעו הם תסבוכת. אותה לכל הנער
ול לחזור ביקשוהו עבודה, בהשגת עזרה
הדרמטי. החוג ארגון את לידיו קבל

 ההסתדרות, סניף מזכיר התערב כאן אבל
 ש־ זמן ״כל הנוער. מועדון על הממונה

 למועדון.״ תיכנסו ״לא החליט, כאן,״ בונדי
המז — הנערים של תחנוניהם הועילו לא

בשלו. עמד כיר
 ללא בחוץ שוב לוי בונדי מסתובב כיום
חברה.

החי
באשק ופרשיו: ישראל רכס •
בהיס הדרומי השיכון תושבת נתקפה לון׳

 ביתה פתח ליד הניח שאלמוני אחרי טריה׳
 ״אליהו פתק: צווארו על שנשא שחור כלב

 מלאך יבוא עכשיו — בביתך ביקר הנביא
המוות.״

 ביקשו בתל־אביב, : '1 הערס לאן •
מעצ את להאריך מהשופט המשטרה חוקרי

ש טענו בפריצה, חשודים שני של רם
 כאשר לדבר, שלא ביניהם הסכימו השניים

 שמות את המשטרה בניידת לזה זה אמרו
ה אל ודבר למורגנשטיין מילה אף המחזות

קיר.
א ספר • ת כ ס התלו אתא, בכפר : ל

 הבית מן גנב בנו כי במשטרה אב נן
 נסיעתו את לממן כדי לירות, חמישים
 והוריו אליה, געגועים כשתקפוהו לסבתו
דמי־נסיעה. לו לתת סרבו
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