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שהיא תקופה בלתי מוכרת כמעט בקאריירר,
של האיש.
באותה הזדמנות ביקש התובע מפריסטר
לסייע לו באיסוף חומר על בכר ,ופושעים
נאציים אחרים ,ממקומות שהגישה לעיתו
נאי נוחה אליהם יותר מאשר לנציג התבי
עה .פריסטר הסכים ,ובאוור שאל במה
יוכל לגמול לו על כן.
״אדוני התובע הכללי,״ השיב פריסטר.
״יש לי בקשר ,אחת ,שאני סבור כי היא

גם
בישראל
החולצה
הגורמת לך שמחה מחודשת
מדי יום ביומו ,נעימה•
לכל גוף ובכל אקלים—
רכות משי ,בברק ומגע —
קלה לכביסה ,מתייבשת
במהרה ובעלת אריכות
ימים מפליאה

ללא גהוץ ומאמץ -
תמיד הדור ומגוהץ
איש גסטאפו קונדה
הרוצח נכנס לכלא

בלתי אפשרית .לפני עשרים שנה רצח אדם
בשם וילהלם קונדה את אמי .ידוע לי עליו
רק זאת ,שהוא משרת כיום בשרות ה
ביון האמריקאי בשטח גרמניה.״
פקיד מכם כברלין .כשיצא פריסטר
מחדרו של התובע ,ידע כבר פרטים רבים
על רוצח אמו .התברר כי כבר בעבר נער
כה חקירה נגד קונדה .משטרת ישראל של
חה אז לגרמניה את עדויותיהם של כתריסר
עדים .למרות שבעדויות אלה היו הרבה
נקודות דראמאטיות ,לא הספיקו ■לביסוס
גליון אישום נגדו .הסיבה :עמדתו של
קונדה בגרמניה של היום היתד .יותר חז
קה מעדויותיהם של העדים הישראלים .ב
אופן רשמי היה קונדה פקיד מכם בכיר ב
ברלין המערבית .באופן בלתי־רשמי :אחד
מסוכני שלוחת הביון האמריקאית שפעלה
בברלין המזרחית.
פריסטר חשב שבכך נסתיים העניין .או
לם התברר שבאוזר לא הסתפק ברישום ה
פרטים .כי כעבור שלושה ימים ,כאשר
פריסטר חזר לדירתו במינכן ,חיכו לו שם
אנשי המשטרה הפלילית ,ועימם שטיגר,
איש המחלקה למלחמה בפושעים נאציים.
עוד לפני שהחליפו ברכות ,אמר שטיגר:
״הר פריסטר ,תפסנו אותו.״
פנים אד פנים .למחרת ,כאשר הוזמן
פריסטר למשטרה כדי להשבע בפני שופט־
חוקר באמיתות עדויותיו ,שנמסרו יום קו
דם ,ציפתה לו הפתעה .בפעם הראשונה,
לאחר עשרים שנה ,נפגש שוב ,פנים אל
פנים ,עם רוצח אמו ,וילהלם קונדה .״נו,
עכשיו נטפל בכל הליכלוך הזד״״ אמר ה־
שופט־החוקר ,בקול מונוטוני ,והחל קורא
את העדויות.
עדותו של פריסטר תיארה ,פרט לרצח
עצמו ,גם את ההתרחשויות בכלא שבגטו,
כפי שהצטיירו בעיניו של נער בן חמש־
עשרה .בין השאר ,סיפר על אחד ממשחקיו
הספורטיביים של קונדה .הוא נהג להעמיד
שלושה יהודים בחצר בית־הסוהר ,פקד
עליהם לרוץ עד החומה ,כשהוא קובע :״מי
שיגיע הראשון או האחרון ,יומת ביריה;
סיכוי לחיות יש רק למי שיגיע שני.״
כל זה לא עשה רושם מיוחד על ה
שופט ,המכהן בתפקידו שלושים שנה ,מ
שנת עלייתו של היטלר לשלטון .רק כ
אשר הגיע השופט לקטע בו סופר על עיס־
קת המעיל והתכשיטים ,הרים את קולו
ודפק באגרופו על השולחן .״זאת שערו
רייה !״ צעק ,״קצין גרמני קיבל שוחד!״
באותו יום הוצאה פקודת מאסר רישמית
נגד הפושע וילהלם קונדה .הוא יועמד ל
דין בחודשים הקרובים.
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בחנויות המובחרות
המציגות בחלמי חראוח
את פלקט ״דיאולך

בתערובת כותנה
״דיאולף— השם והסמל מורשים לשימוש רק לאחר בדיקת איכות קפדנית
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פרסתו נזלניק

שינוי כתובת
המנדים המבקשים לשנות את כתובתם ,מתבקשים להודיע על שינוי
הכתובת שבועיים מראש! הודעה זאת תבטיח את משלוח העיתון
למען החדש במועד.
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