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 תא*־ בנתח שעמד גרמני, שוטו היה הוא .,,,■איוואן רו קואו
זהו טוענים: הסניגורים נשים. שדי וחתך בטרבלינקה הגאזים

תאתיתק 0₪ !וווי
 ל- עומדת פרשת־דמיאניוק ף*
גדולה. פצצה התפוצץ ^

 לטעון: עומדים הסניגורים
 הא־ האיום״ ״איוואן את מצאנו
.זיתי״.

לער בנסיון ההגנה התרכזה כה עד
 המיש־ בזמן שהושמעו העדויות את ער
 דמיאנ־ ג׳ון של זהותו לגבי ולפניו, פט

 שהעדויות היתה העיקרית הטענה יוק.
 על־ידי — בתום־לב כי אם — נמסרו
שנים 42 אחרי לקוי שזיכרונם אנשים

 בלבד.״ גרמנים — ,4-1.1 חלק סופית
.1948 התאריך:

 של שמו מופיע זו כרשימה
 איוואך. המכונה כיליץ ״אלפרד

 כג׳נדארם(שו■ שם מתואר הוא
 על־ המבוקש גרמני, טר־שדה)

 רצח על הפולנית הממשלה ידי
 טר־ במחנה־ההשמדה שכיצע
 את מזכירה הרשימה בלינקה.
ב גם שנזכר כמי כיליץ אלפרד

הוועדה של 78/53 מיספר תיק

האו״ם. של לפישעי־מילחמה
 האו״ם של הוועדה שתיקי מאחר

 של בקשתן על־פי אלא נמסרים אינם
 טורצ׳ין הצליח לא בלבד, ממשלות

מהאו״ם. ביליץ על התיק את להשיג

 שממשלת־ישר־ וביקש טמיר, אברהם
 של תיקו את ותבקש לאו״ם תפנה אל

הפ מיום חודשיים תוך ואכן, ביליץ.
 פושע־המילחמה של תיקו היה נייה
הסניגוריה. בידי

בפתחס
תאי־הגאזים

 שפטל, יורם הישראלי, סניגור ^
משרד־החוץ, למנכ״ל מיכתב שלח \ 1

 בתיק אין הסניגורים לאכזבת אולם
 כבר שמצא זה על נוסף חומר הזה

 ארצות־ של הלאומי בארכיון טורצ׳ין
הברית.

אלפרד אותו כי מפרט התיק
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 ב־ פעל ״איוואך, שכונה ביליץ,
החל בטרכלינקה מחנה־המוות

דמיאניוק
אחרי מישהו

 .1943 נובמבר ועד 1942 ביוני
פעול תקופת כל במשך כלומר,

מחנה־ההשמדה. של תו
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על־ מבוקש והוא גרמני, הוא ביליץ
 מעשי־רצח על פולין שילטונות ידי

זה. במחנה שביצע

111246? 6111 01110? 0ץ1םנ96•
אחרים״ ופשעים רצח טרבלינקה, איוואן, המכונה אלפרד, ״ביליץ

נוספים. פרטים מגלה אינו המיסמך
 מקום־ ביליץ, של תאריך־הלידה בו אין

 העדות אחר. נוסף פרט כל או הולדתו
 של עדות אותה היא לו הנוגעת היחידה

 טורצ׳ין, שמצא פינקלשטיין, ליאון
 בפתח גנס עם יחד עמר שביליץ על־כך

 את חתך ארוכות ובסכינים תאי־הגאזים
נשים. של שדיהן

עדו על־ידי נתמכת זו עדות
 נוספים, יהודים שני של יותיהם

בלשרסקי, וזיגמונט ברנר חנוך

 עושה ביליץ את ראו הם שגם
אלה. מעשי-זוועה

 נוספת מילה אף מכיל אינו התיק
 בטרבלינ־ ביליץ של מעשיו על אחת
 מקום־ על ולא שם תפקידו על לא קה.

במחנה. עבודתו
הסניגו של עבודת-הנמלים

 לחקור ינסו כעת החלה. רק רים
 כיליץ, אותו נראה היה כיצד

 מה במחנה, תפקידו היה מה
 שהעדים יתכן והאם גילו, היה

 דמי• של תמונותיו את שזיהו
 ל־ בעצם והתכוונו טעו אניוק,
 ביליץ. אלפרד האחר, איוואן

 קרה מה לגלות ינסו גם הם
 היום, נמצא הוא והיכן לביליץ,

₪ אלדן אילנה •חי ידנעי אם

 את מאשימים כי ידעו העדים ויותר.
 בין ההבדל טושטש ובמוחם דמיאניוק,

 שנדמה מה ובין באמת זוכרים שהם מה
זוכרים. שהם להם

 הסניגורים עומדים עכשיו אולם
 עומדים והם אחר, מסוג ראייה להביא

 דמיאנ־ את לזכות בבקשתם בה להיעזר
 על להשיב עליו שיהיה מבלי אף יוק

התביעה. ראיות
 .כי התגלה החדשה: העובדה

 טרב־ במחנה־המוות היה אכן
 אדם הנדונה, בתקופה לינקה,
הכי האסירים על־ידי לו שניתן

 היה לא זה אדם ״איוואך. נוי
אמי גרמני אלא אוקראיני, כלל
תי.
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טרבלניקה ,4נ ט-נובמבר יוני ז׳נדאום, גרמני, איוואן, כינוי אלפרד׳, .,ביליץ

הותךס
שדי־הנשים

אדולף וגנס אלפרד יליץ ף*
 הגאזים לתאי בכניסה עמדו

 בסכינים נשים של שדיהן את וחתכו
 פינקלשטיין ליאון העיד כך ארוכים..."

 של סניגוריו .1948 בשנת בפולין,
 גיל ג׳ון א׳וקונר, מרק — רמיאניוק

 אלה מילים כי סבורים שפטל ויורם
 האמיתי האיום לאיוואן מתייחסות

מטרבלינקה.
 לי נחים אינם החרוצים הסניגורים

 חומר העולם בכל מחפשים והם רגע,
 המידע את ללקוחם. להועיל שיכול
 טור־ ויליאם של מפיו השיגו הנוכחי

 על־ המועסק במיקצועו ארכיבר צ׳ין,
 בארצות־ האוקראינית הקהילה ידי

 כדי וחומר מיסמכים לגלות כדי הברית
דמיאניוק. של להגנתו לעזור
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חו לפני טורצ׳ין שהגיש בתצהיר

 על למידע הגיע כיצד מספר הוא דש,
 הלאומי בארכיון מחקרו במהלך ביליץ.

 המכונה: מיסמך גילה בארצות־הברית,
וחשו לפושעי־מילחמה מרכזי ״רישום

משולבת רשימה — ביטחוניים דים
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