
גרמני: בעיתון מדהים גילו■
קצין מידי כסף מקבלים בישראל הלאומי׳ ״הימין חוגי
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עיוני הסר
 כדברי־הבל נראות הכאות שאלות ך*

פרובוקטיביים: ! 1
 מיפלגות מקבלות האם •

 סיוע כישראל הימני הליכוד
 של ככיר קצין מידי כספי
ץ הנאצי הם״ם
ה של נכוה קצין האם •

 מילה־ בימי הנאצי כיבוש
 משמש השנייה מת-העולם

 מימי לענייני הליכוד ביועץ
ומדיניות־הכיכוש? צבאי של

ב שנחקר אדם האם •
 רצופות שנים שלוש משך
פושעי־מילחמה, של בכלא

 הכיבוש כארצות חלקו על
 מ״יחסים עתה נהנה הנאצי,

היש הצמרת עם מצויינים״
״ה חוגי עם ובעיקר ראלית,

הלאומי״? ימין
סוביי בביטאון פורסמו לא אלד. שאלות

 מלא- ממאמר נובעות ד.ן ערבי. או טי
 בכיר ס״ס קצין אותו על שנכתב ■הערצה,

שטרן, הגרמני בשבועון

אני רי ״  פי
״ ס... בס״

 עומדים לא מאמר אותו של ;מרכזו ך*
היש הנושא להיפר, ישראל. ענייני ^

 הדעת. בהיסח באקראי, רק מוזכר ראלי
מדהים. הדבר כך משום דווקא

הגר איל־הכלכלה הוא המאמר גיבור
 בן גבר שלייאר, האנס־מארטין ד״ר מני
 בורגני של מוצק מיבנה־גוף בעל ,59

 של הרם בתפקיד המכהן חובב־מזון, גרמני
 — המעבידים אירגוני התאחדות נשיא

 והמיס- התעשייה ענפי כל של אירגון־גג
בגרמניה. הר

 הוא המאמר, מן מסתבר כך שלייאר,
 אך שתלטני אב־מישפחה לדוגמה. הגרמני
 בלתי־ראוותני, אך יפה בית בעל מסור,

בפועלו. המתגאה עקרונות בעל אדם
 המפקד הוא מזה: יותר הרבה הוא אבל
בגר המעבידים כוחות כל של הראשי
 ״קומוניסטים, של המושבע האוייב מניה;

 הפטרון מיקצועיים״! ואיגודים שמאלנים
והקי השמרני הימין של והחומרי הרעיוני

 בממשלה מרכזי לתפקיד ומועמד צוני:
 להפיל הימין יצליח אם — הבאה הגרמנית

הנוכחית. הקואליציה את
בני-גי■ אחרים לגרמנים כניגוד

 ניסיון פד עושה שלייאר אין לו,
 נראה הנאצי. עכרו את להסתיר

 על־בל־פנים, כו. מתגאה שהוא
 באוזני בהרחכה לפרטו מוכן הוא

הציבור.
 שהיה מי של בנו הוא האנם־מארטין

 למד הוא גם מחוזי. בית־מישפט נשיא
 שנתיים ,1931ב־ כן, לפני אך מישפטים.

לנו הצטרף לשילטון, היטלר עלות לפני
לחב אוטומטית הגיע משם ההיטלראי. ער

הס״ס. ולאירגון במיפלגה רות
הנא המיפלגה בחשבון. טעה לא הוא

 אירגון־הסטו־ את לרכז עליו הטילה צית
 היידל- באוניברסיטת המיפלגה של דנטים

ל הנאצים כשפלשו רבת־היוקרה. ברג
 שם. התפקיד אותו את קיבל אוסטריה,
 אותו את קיבל לפראג, הנאצים כשפלשו
 תמיד הלך הוא הכבושה. בעיר התפקיד

הכובשים. אחרי
יס שלייאר כמו איש לא אולם

 מיפלגתי־אקדמאי. כתפקיד תפק
מר שיריביו מיבתב, אז כתב הוא
 נאציונל■ ״אני לצטטו: עתה בים

כ כס״ם... ופירר ותיק סוציאליסט
 חונכנו השילטון על המאבק עת

אח עצמנו על לקבל נכונים להיות
ג׳וב. רצה הוא בקיצור, ריות...״

 שמיליוני בשעה הג׳וב. את קיבל הוא
ב שלייאר כיהן בחזיתות, לחמו גרמנים

 של הנשיאות לישכת כראש הנוחה פראג
 בבוהמיה התעשייה של המרכזי האיחוד

שהנא הכבושה, בצ׳כיה (כלומר: ומורביה
 היסטו גרמניים בשמות אותה כינו צים

 הכל ראש מעין היה הוא בקיצור: ריים.)
 התעשיין עתירי המוחזקים, בשטחים כלה

הנאצי. לצבא הנשק מיטב ייוצר שבהם
שת פרטיך בול

ודיגלון
 אחד, במישטר להסתדר שיודע י **

 אין הנגדי. במישטר להסתדר גם יודע
בעיות.

 עם בלתי־נעים. שלב־מעבר היה אמנם,
 מפראג לברוח הצליח הרייך התמוטטות

 שם אבל הצרפתי. לאיזור־הכיבוש ולהגיע
 במשך נכלא הוא מישהו. עליו ״הלשין״

הנאצי. עברו חקירת לשם שנים, שלוש
 לפני עוד להסתדר. ידע בכלא גם אבל

 — דרכון הצרפתים מן קיבל שיחרורו,
 אחרי חסר־תקדים. ממש אז שהיה דבר

 נוספת, בחקירה לעמוד נקרא השיחרור
 שהיו הגרמניים, השילטונות מטעם הפעם

הישי ערב האנטי־נאצי. לטיהור אחראים
 כאשר דחייה. ביקש מחו״ל, טילפן בה

 קצין כי לדעת הגרמניים החוקרים נוכחו
 השירות מטעם בדרכון זכה הבכיר הס״ם

 כך כדי עד התפעלו הם הצרפתי, החשאי
ה המישטר כ״נגרר״ בהגדרתו שהסתפקו

פתוחה. היתה חדשה לקריירה הדרך נאצי.
 בקאריירה להתחיל כזה איש יכול היכן
 קונצרן־המכוניות בעיות. אין ו שנייה

 בעל-המניות בשליטת היה דיימלר־בנץ
פליק. פרידריך

 המי• כר את לקונצרן הכניס זה
 לשעבר. הנאצית הכלכלה של ומי

 תפקיד מייד וקיבל נשבר שלייאר
 מועצת-המג- לישבת ראש :בביר

הכבושה. בפראג במו ממש הלים.
 הוא הקונצרן. בתחום במהרה עלה משם
 מדיניות יזם הפוליטיקה, את בו החדיר

פו־ לגופים גדולות תרומות העברת של

שלייאר האנם־מארטין
הבוסים של הבוס

 הנוצרית־דמוק- המיפלגה מן החל ליטיים,
 הימין של בפלגים וכלה השמרנית רטית

 של פרטית בולשת הקים גם הוא הקיצוני.
ובי מודיעין בפעולות שעסקה הקונצרן,

 הפוליטי עברם חקירת השאר: בין טחון.
 אי- שהיה מי עבודה. שביקש מי כל של

 נפסל שמאלני, בתא־סטודנטים פעיל פעם
-. המיפעל מיפתן על שדרך קודם עוד

על שליט הופך היה ששלייאר יתכן
 מועצת- עם רב אילולא בקונצרן, יון

 מן עבר הוא עיסקי. רקע על המנהלים
 שלו, במחוז המעבידים לאירגון הקונצרן

 פועלי- אלף 300 להשבתת מייד וגרם
כו את הפגין בו בסיכסוך-עבודה, מתכת

 כל את שיכנע הוא המעבידים. של חם
מיפעליהם. שערי את לנעול התעשיינים

 לתפקיד עלה מעטות שנים תוך
 מנהיג הבוסים,״ כל של ״הבום

 ציבור את איחד הוא המעבידים.
 עליהם הטביע כעלי־המיפעלים,

 נוקשה, ימנית פוליטית גושפנקה
 תחיקה לכל להתנגד אותם עודד

 הצעת■ בגון מתקדמת, סוציאלית
בהנהלות. הפועלים לשיתוך החוק
 פוליטיים קשרים קשר כך כדי תוך

מת שולחנו על ובחו״ל. בארצו מסועפים
בע המדינה — בראזיל של דיגלון נוסס

 באמריקה ביותר הדורסנית הרודנות לת
 שהם בגלוי מודים ששליטיה הלאטינית,

 הקימה ושבה פוליטיים, יריבים מענים
 ״אנשים להריגת חיסול״ ״פלוגת המישטרה

בלתי־רצויים.״
 של קונסול-כבוד הוא שלייאר

בראזיל.
 לישראל? נוגע זה כל מה האיש. זהו

? ומדינת־ר,יהודים כזה ותיק לנאצי מה

 על נוסף מרתק פרט נתגלה השבוע ♦
 אינגה בעלת־המניות דיימלר־בנץ. מיפעל

ל במיפעל מניותיה את שמקרה קוואנט,
 לשר־ מישפחתית מבחינה קשורה כוויית,

 היה בעלה גבלס. יחף הנאצי, התעמולה
 לגבלס. לאחר־מכן שנישאה לאשה נשוי
 הבן־החו־ עבר גבלס, של התאבדותו אחרי

 גבלם ממישפחת אלה קודמים מנישואין רג
קוואנט. למישפחת

הגר השבועון שמגלה כפי מאוד, הרבה
עצמו. שלייאר של מפיו מני,

אצי מנ
לציוני

:שטרן ספי **
 שלייאר דירת של ״בארונות־הספרים [*)

מיק זה אין ישראליים. אלבומים בולטים
 מעריץ הפך מאתמול הקנאי הנאצי רה.

הציונות. של נלהב
יכו כזאת שינוי-עמדה אחרים, ״בשביל

 אליבי. חיפוש או אופורטוניזם להיות לה
 משו־ אחד אומר שלייאר. בשביל כן לא

 אמיתית הערצה לו ,יש תפיו־בעבודה:
 ללאומיות בישראל, לטיפוסי־החלוצים

הצבאיים.׳ ולהישגים היהודית
קש בישראל לשלייאר יש במיקרה ״לא

 הימין חוגי עם בעיקר מצויינים, רים
 הוא הישראלי הימין דוברי למען הלאומי.

מע והוא חומריות, פעולות־סיוע מארגן
 איסטראטגיה בענייני החל עצות, להם ניק

במדיניות־הכיבוש.״ וכלה
העיתון. דברי כאן עד

מתעו בישראל הלאומי״ ״הימין לגבי
נוקבות. שאלות כמה כאן ררות
 להיות הלאומי״ ״הימין התיימר כה עד

 עד מסרב בגין מנחם קיצוני. אנטי־נאצי
 אג־ גרמני אפילו גרמני, של יד ללחוץ היום

 את הרם תמיר שמואל מדופלם. טי־נאצי
 קצין לטובת העיד שזה מפני קסטנר ישראל

ליהודים. שעזר בטענה ס״ס
כ הלאומי״ ״הימין מיהו בן, אם

 מקצין־ס״ס בסך המקבל ישראל
 ה־ של ופירר ותיק ״נאצי בביר,
 איש עצמו, את שהגדיר בפי ס״ס״

הנאצי? הביבוש מנגנון
 לישראל, קרה מה :לכל ומעל

 אדם אם כעולם, נראית היא ואיך
ה הימין איש מנעוריו, נאצי בזה,

 משכית־פועלים ביום, גם קיצוני
 כראזיל של קונסול־כבוד מיקצועי,

ל יבול — הפאשיסטית-למחצה
 הציונות, של מושבע מעריץ היות

ו היהודית הלאומיות החלוצית,
הצבאיים? הישגיה




