בעולם
ויאט־נאם
המכה החמישית
עשר המכות של מצריים ירדו על ויאט־
נאם ,שסועת־ד,מלחמה .דם ,וחרקים ,ובצורת,
ומוות ,ועינויים .השבוע התווספה גם המכה
החמישית של פרעה :דבר.
צבא ארצות־הברית הודה בסייגון ,בירת
דרום וייאט־נאם ,כי  11איש ניספו כתוצאה
ממגיפת הדבר הבובוני — המגיפה השחורה
הקלאסית של ימות־הביניים.
שישה מן הקורבנות ,בהם מודים ,נת
גלו בעיירה שנמצאת רק  60קילומטר מ־
סיאול .רופאים ואחיות שדגרו לכל מוקדי־
המגיפה ,אך מתוך  150מיקרי־מגיפה
שצויינו ,אושר קיומם של .72
אבל בג׳ונגלים ובביצות העקובות־מדם
קשה לאתר כל חולה ,כל פצוע ,כל גווייה
אלמונית .על כן קיימים סיכויים חמורים
שמגיפת הדבר הבובוני תתפשט.
ובניגוד למגיפת מלחמת־הדמים בוויאט־
נאם — לא תהיה ,הפעם ,אף לאחד מן
הצדדים אפשרות לרסן את הגל ,בצד זה

היועץ ריכרד שולצה והיועץ קורט אמנד
— כעת פנסיונר בגרמניה המערבית — לא
ידעו מה לעשות ומה לדווח.
״הימלר עצמו פקד שיקצצו את ראשו
של כל מי שלא השגיח על בנו של סטאלין,״
הסביר אמנד.
גם האיש שירה ביעקב סטאלין פחד .היה
זד ,מפקד הכיתה קונראד הארפיש ,איש
ט״ם ותיק בן  .41״הוא היה גמור,״ מספר
האירי שחזה בכל מחלונו ,״הוא ידע שהיה
עליו לירות ,קודם לכן ,מבלי לחכות שה
שבוי יתחנן שיעשה זאת.״
אבל איש לא פגע בו לרעה .צילמו את
הגוויה מכל צדדיה )ראה תמונה( וקבעו
גליון־אחר־מוות מדוקדק ,בו צויין ,כי .ה
כדור חדר  4סנטימטרים מתחת לאוזן.״
על מכת־המוות כתוצאה מהתחשמלות ,ועל
סימני־הכווייה בשתי הידיים שאחזו בתייל —
לא דובר בגיליון זה.
כי כל מיתקני־המחנה — רשת־החשמל,
המשרפות וכל השאר — היו בימים ההם
עדיין סוד כמוס ,בלתי־ידוע מחוץ לגרמגיה.
אפילו בישראל סירבו להאמין לסיפורי־הזוד

כנו של סטאלין
״למשרפה!״ אמר איש הס״ס

או אחר של החזית — או אף להגביל
אותה לוויאט־נאם מוכת־הגורל בלבד .היא
עלולה להתפשט׳ משם לארצות העולם.

היסטוריה
אחד♦ מותו
של סטאלין הצעיר
יעקוב דז׳וגאשווילי ,בנו של יוסף סטא־
לין ,מת ב־ 14באפריל  1943במחנה־שבויים
גרמני .על כך דיווחו כל עיתוני העולם.
שם סופר כיצד נשבה ,כקצין פשוט; הוחזק
בתנאים מיוחדים בפקודת הימלר; כיצד הד
פיסו תצלומו בכרוזים שפוזרו על אדמת
רוסיה; וכיצד אביו סירב להחליף את בנו
נגד קצינים גרמניים מתוך חשש שהדבר
יגרום ,בברית־המועצות שסועת־המלחמה ,ל
האשמות של פרוטקציוניזם.
עשרות מאמרים הוקדשו לימיו האחרונים
של יעקב סטאלין במחנד,־ד,שבויים ,כשהוא
מבקש את מותו; ורבים התעכבו על הרג
עים האחרונים ,כאשר השבוי ניגש לגדר
המחושמלת ,שהגישה אליה היתד ,אסורה על
תושבי־המקום ,בקראו לעבר הזקיף :״הרוג
אותי! אתה היית צריך להרגני מזמן .לפי
הפקודות!״ — עד שהחייל הנפחד חיסל
את סטאלין הבן.
אבל השבוע סופר ,בפעם הראשונה ,מה
אירע בדיוק לפני ואחרי מותו של בן ראש
ממשלת ברית־ר,מועצות ,באותו יום־כפור,
לפני  24שנה.
״כל הלילה השגחתי בגוויה,״ סיפר אחד
המקורות ,שבוי־המלחמה האירי לשעבר ,אג־
דריו וולש ,לכתב השבועון הגרמני שטרן.
גרתי בחדר המשקיף עליו ,בחברת שלושה
אירים ושני שבויים רוסיים.
״כל היום שלאחר הלילה עוד היתד.
גווייתו של סטאלץ הצעיר תלוייה בגדר.
אחרי הצהריים באה ועדת־ר,חקירה ,של ה
גסטאפו .הם היו נרגשים מאוד ,חוקריו של
היטלר :הרי בן־ערובה חשוב נמלט מבין
ידיהם אל תוך המוות.״
כדור מתחת לאוזן .חגרי הוועדה,
העולם הזה 1596

עות שהחלו להסתנן החוצה ,בעיקר מני■
צולי־הונגריה.
ארוכה עשנה .הגווייה של סטאלין-
הבן נלקחה ,לאחר החקירה ,אל מחוץ למחנה
השבויים הזרים.
כשנשאל אחד ממפקדי הס״ס לאן ,הצביע
לעבר ארובה עשנה ,לא הרחק מן המחנה
הפנימי .״למשרפה״ ,ענה קצרות.
כל היודעים את פרטי־ר,מיקרה הושבעו
לשמור על שתיקה .שמועות ,כאילו נראה
יעקב סטאלין בכל מיני מחנות אחרים,
הופצו בשיטתיות ,כדי לעודד אגדות.
רןרוכו של מולוטוכ .אבל יעקב ה
מסכן לא היה קרוב־ר,משפחה המפורסם ה
יחיד של מנהיג רוסי באותו מחנה .היה
שם גם אדם ,שהציג את עצמו בפני האירים
כאחיינו של מולוטוב ,שר־החוץ של ברית־
המועצות — ואומנם היה כזה.
אבל יתר השבויים לא האמינו לו ,ראו
בו סוכן של השומרים ואנשי־הגסטאפד ,ה
עוקב! אחר מעשיהם.
בכף טעו .האיש היה קומוניסט נאמן,
נמלט לאחר מותו של יעקב סטאלין משבי
הנאצים הסתנן ליערות ,הצטרף לפארטיזנים.
באחד מימות  , 1944בערים המשולגים,
קפא למוות ,לאחר שנלחם באומץ נגד הכובש
הזר של ארצו.

פ .ב .ס.

איטליה
השודד מסרדיניה
האי סרדיניה מפגר יותר ,ופרוע יותר,
אף מן האי סיציליה .בעוד שבסיציליה יש
למאפיה שליטה כימעט־מוחלטת על אנשי
י,סביבה ,חולשים השודדים הסרדיניים על
כל האיזור ,באין מפריע.
אלא שלא תמיד אלה הם סתם שודדים:
הם עוזרים לעניים ,תוקפים את בעלי־
האחוזות ,שלא עשו דבר משך מאות בשנים
למען אריסיהם ,בהתאם למסורת הרובין*
הודית העתיקה.
לא רצו פרס .אחד הנועזים שבשודדים
הוא ״השודד האביר״ ,גרציאנו מסינה.
מטינה׳ גבר יפהפה בן  ,24נעצר פעם,
)חנזשך בעמוד (8
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