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 שלא אחד בחירות.״ צריכים היינו לא 1955
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 קרוב בטח שיגיע מליובאוזיטש האדמו״ר
 נוסף, פתק על ואילו הבחירות." למועד

 ״אני ההערה: נרשמה המפלגה, ציון לא
 יודעת אינני באמת מפעלכם. את מעריכה

היופי.״ מלכת ליאון. דליה לבחור. מי בעד

שביתות
קטן ד פק בגלל הכל

 משרדי לפני התהלכו זועמים אנשים 30
 ברחוב היהודית, הסוכנות של ההובלה אגף

 במחיז הסוכנות נהגי בתל־אביב. אחד־העם,
 לא ״אם לשעתיים: אזהרה שביתת הכריזו
 שביתה נשבות מהאגף, טבצ׳ניק את יסלקו

הנהגים. איימו כללית!״
 הנהגים מאחורי איום־סרק. זה היה לא
 משרדי- אנשי ורוב הכללית ההסתדרות עמדה

 באגף היחסים טיב את שהכירו הסוכנות
ה מנהלו יחיד: אדם ניצב מולם ההובלה.

ה המנהל כיום האגף, של לשעבר כללי
 לא הוא טבצ׳ניק. דב — אדמיניסטרטיבי

 רשום האישי בתיקו במערכה. בודד היה
אשכול לוי על־ידי ״הומלץ הקטן: המשפט

 גדיל בוס השאר, בין הוא׳ אשכול ולוי —
כנות. בס,

 ),67( טבצ׳ניק דב פלילית. תלונה
 שעבד לאחר בסוכנות, ההובלה לאגף הגיע
 יחסים שלב. בחברת־ההובלה רבות שנים

 לא במידה המיוחסים מתוחים, חברתיים
 לעזיב אילצוהו עצמו, למבצ׳ניק מבוטלת

כשרו להפעלת חדש כר לחפש עבודתו, את
לסוכנות. הגיע המלצות בעזרת נותיו•

 על הקפיד דב כשורה. הכל היה בתחילה,
 השתדל עובדיו, עם תקינים יחסים שמירת

 אלא כהרגלו. לאיים ולא עליהם לצעוק לא
 החלו הנהגים לדרכו. חזר מהרה שעד

 מנהלם מצד ופוגע גם יחם על להתאונן
 היעיל לדרישות לסרב חששו הם החדש.

 — בהנהלה השינוי עם שהוכנסו החדשות,
 נוספות, שעות 140 בחודש עבדו לפיהן
 תשלום כללה החודשית שהמשכורת בעוד
 תביעה בלבד. נוספות שעות 100 עבור

 שכרם את להשוות — הנהגים של נוספת
 שהיה בסוכנות, האחרים הנהגים שכר עם

 ביחסו נתקלו — אחוז 25ב־ משלהם גבוה
בה. לדון שסירב טבצ׳ניק, של הגס

 מעין ביחס שניתקלו היחידים היו לא הם
 תלונה הוגשה השלום משפט לבית זה.

 נסיון על טבצ׳ניק, דב נגד פרטית פלילית
 מלקו- אחד ידי על הוגשה התלונה לחניקה.

 נאלץ הסוכנות של הדין עורך האגף. חות
הוצאותיו. את לו ולשלם המתלונן עם להתפשר

ה סבלו רב זמן מזוהם:" ״יהודי
 אחד טען אחד שיום עד בשתיקה, נהגים
 קרא שטבצ׳ניק המחנות, מניצולי מהם,

 הגדישה זו טענה מזוהם.״ ״יהודי לעברו
 תבעו שביתה, הבריזו הנהגים הסאה. את

מתפקידו. המנהל את להעביר
 העיב־ נציגי של פאריטטית ועדה הוקמה

 שהחליטה — וההסתדרות ההנהלה דים׳
 טבצ׳ייק את להעביר רבות ישיבות לאחר
 פועלים. עם במגע הקשור תפקיד מכל

 בהחלטה: הכלול והחשוב העיקרי הנישול
 מונה במקומו העבודה. מסידור הרחקה
טראו. מרדכי זד, לתפקיד

מתכ אינה שההנהלה הסתבר מהרה עד
ה החלטות את ברצינ-ת למלא כלל וונת

 של לנער־שליח למעשה, הפך, טראו וועדה.
 את מכין היה שטבצ׳ניק לאחר טבצ׳ניק.

באמ לנהגים שולחו היה בעצמו, הסידור
העניין. כל נימאס עצמו לטראו טראו. צעות

 לישיבה. פאריטטית וועדה נקראה שוב
מה טבצ׳ניק את להרחיק שיש פסקה היא

 שההנהלה אלא ההובלה. אגף שוכן בו בניין
 היא זו. החלטה גם לעקוף דרך מצאה

 יותי, גדול אגף עם האגף את לאחד הציעה
 בתוכו. למיעוט הנהגים את בכך להפוך

 המאוחד. לאגף לעבור צריך היה טבצ׳ניק
להצעה. התנגדו הנהגים
 שאינו בהודיעו טראו, מרדכי התפטר כאן

ירח שנוצרו. בתנאים לעבוד להמשיך מוכן
 שניכנס החדש המנהל זילברשטיין, מיאל

 תיחיפש יד הוא אף דרש במקומו, לתפקיד
נתקבלה. לא תביעתו עצמאית. קביעה וזכות

 עוביי ולמזכירות להסתדרות פנו הנהגים
 הוועדה. החלטות מילוי תבעו הסוכנות,

תבי את לקבל המזכירות החליטה השבוע
 אזהרה, שביתת על להכריז העובדים עת

 — הוועדה מסקנות יתמלאו לא ובאם
כללית. שביתה על להכריז

שעים פ
רפאנו פסוק נזוף
ש ושחורה, צרה שמלה לבושה אשד,

שפתיי״ על ריחף ליזה מונה של מוזר חיוך

1ןןן ן סופו
מג!גלה

יהוד״ס נוקמים הצליהו כך
ע ך*> בו בלתי־רגיל: צעד על פראנקפורט אוניברסיטת הודיעה ש

 מבוגריה. לאחד 1938ב־ שהעניקה הדוקטוראט את ביטלה היא 1 י
האוני קבעה באושוזיץ. הראשי הרופא שהיה מי מנגלה, יוזף שמו:

 הרפואית.״ לשבועתו בניגוד נהג ״מנגלה בהודעתה: ברסיטה,
 אייכמן במשפט שהופיעו העדים מאוד. מאופקת הגדרה זו היתד,
 הרבה מזעזע כפירוט )48( מנגלה יוזף ד״ר של מעשיו את הגדירו
 מטוסקה אריה שריקת תוך — שקבע האיש היד, מנגלה כי יותר.

 הוא שיומת. לפני לעבוד עוד מפוגל ומי לתא-הגאזים ילך מי —
 היו שלא הרפואיים, ״מחקריו״ במיסגרת ידיו, במו יהודים רצח גם

חולני. סאדיזם גילויי אלא
 חשוב פחות הרבה לא מקום תופס מנגלה שיוזף איפוא, פלא אין
הנאציים. מעוללי־ר,זוועות ברשימת אייכמן, אדולף מאשר

 לשקוט לא שנשבעו יהודים נוקמים שהיו וכשם
 קיימים כן לדין, אייכמן את יכיאו אשר עד לנוח ולא

 מנגלה. יוזף את לתפוס שנשבעו כאלה, נוקמים
★ ★ ★  אחרי באה מנגלה אחרי החיפוש על הראשונה ידיעה ך*

אלא בארגנטינה, היה מנגלד, גם כי נאמר אייכמן. שנתפס | (

מאושוויץ הרופא את ללכוד
 ומאז מביתו, ברח הוא אזהרה. אות לו שימשה אייכמן שחטיפת

עקבותיו. נעלמו
ר,-ר, ארצות. בכמה הראשיות לכותרות קפץ שוב כשנה, לפני

מארגנטינה. הסגרתו את ביקשה שגרמניה אחרי זה
 הוסיף )1227 הזר, (העולם אלדוט נורית הישראי־יית של מותה

 הרים בתאונת במיקרה, מתה לא כי נאמר לפרשה. דראמתי מיטען
 את לגלות הצליחה כאשר נאצים, על־ידי נרצחה אלא בארגנטינה,

מחבואו. למקום המידה על יתר והתקרבה מנגלד, עקבות
 שחטפו מאלה ישראליים, סוכנ-ם שלושה על מסר אחר סיפור

האר בעיר־הקיט חשודה בצורה שהסתובבו אייכמן, את לכן קודם
 וארגנטיניים גרמניים סוכנים אף כי נאמר פלאטה. דה מאר גנטינית
 והפירסומת, הרעש כל שאחרי אלא הרופא־הרוצח. את מחפשים

החדשות. מן ירד מנגלה יוזף של שמו דקה. דממה השתררה שוב
 שק סיפורו הצייד. נמשך הדממה, מאחורי אבק

 השנה. של הדראמטיים הסיפורים אהד הוא זה צייד
★ ★ ★

 היש־ המתנדבים לפני הרבה — חיפשו אייכמן יצאת יצם ץ■*
עוסקים כן עצמם, דעת על שפעלו יהודיים נוקמ־ם — ראליים

)1945(מנגלה

מנגלה. אחר בחיפוש כאלה יהודים
שהצ לא־ישראלייס, יהודים של רטנה קבוצה זוהי

 יהודיים ממקורות כספיים ואמצעים עזרה לגייס ליחו
 מספר מזה שונים, חדקי־עולם והפורקת פרטיים,

•צנים.
ואומנם, שלהם. חיפושיהם את ערכו אייכמן, אחר לחיפוש במקביל

 אייכמן מתפיסת נבהל לולא — מנגלה את לתפוס עמדו אף
ונעלם.

 אלה ציידים של בידיהם עלה שבועות מספד לפני
 בעזרתם השיגו איתה חיונית, אינפורמציה להשיג

לשעבר. פ.ם. קציני - נוצריים גרמנים שני של
 את לשים היהודיים הציידים הצליחו אלה, גרמנים לשני הודות

 קבוצה לבין מנגלה יוזף בין שהוחלפו מיכתכים סידרת על ידם
 המסתתרים חשובים לנאצים עזרה והמגישה בגרמניה, הפועלת נאצית
העולם. ברחבי

 מארצי באחת מנגלה, של כתובתו אל הגיעו אלה, מכתבים בעזרת
דרום־אמריקה. צות

 שלי• תחת עתה בבר מנגלה נתון הסימנים, כל לפי
 לא הם אולם להימלט. יכול ואינו ציידיו, של תטם

 מה סופית נקבע לא שעוד מכיוון ממש, אותו תפסו
בו. לעשות

אפשרויות: שתי איפוא, ישנן,
 הוא אה ויוכרח אייבמן, שנחטף בשם שייחטף, *

לישראל.
 כל ועם התרבותי, בעולם מעורר שמנגלה הסלידה כל עם אולם

 להרשות ישראל תוכל אם ספק — למשפט להעמידו שיש ההצדקה
בינלאומית. חטיפה של שני מיבצע לעצמה

השניה: האפשרות
ה דבר הנוקמים. על־ידי להורג יוצא שמנגלה ©

 אלמוניים. ממקורות מכן, לאחר יפורסם להורג הוצאה
★ ★ ★

 של באוירה כי הבינו הם מפא״י. לראשי נודעו אלה ובדות **
 טיל ,תתלד ארצה והבאתו מנגלה תפיסת יכולה ערב־בחירות ^
 בי לע הם גם ניכנסו כן על .2 משביט סנסאציוני פחות לא שני,

הקורה.
 כי גמור, כימעט כבטחון איפוא, לצפות, אפשר

 חי - מנגלה תפיסת עד יוודע החודש גמד לפני עוד
מת. או

לבית כבד מישמר תחת השבוע הובלה
 ),27( פאנו עליזה בחיפה. המחוזי ר,משפט

 אליעז, פולה אשת־אהובה, ברצח הנאשמת
 ביתי בחייה. הגורלי הרגע בפני עמדה

במשפטה. דינו את לחרוץ עמד המשפט
פסק של הקראתו נמשכה שעתיים במשך

 כאשר עמודים. 77 על המשתרע ו,דין,
 עליזה של חייה ארו ת בד, מחציתו, הוקראה
 שאת אליעז, רפאל למשורר אהבתה ופרשת
 שלתת־רוחה על עליזה שלטה רצחה, אשתו

 מבחינה אינה כאילו חוץ, כלפי המדומה,
בית־המשפט. באולם בנעשה
 לדון בית־המשפט החל בו ברגע אולם

 פניה המישחק. נגמר — העדויות במישקל
 אחזה לא שוב בעצבנות. התעוותו עליזה של

 את לצבוט החלה היא שלה. בעפרון־הציור
 צפוי היה המשפט של הפסוק סוף ידה.

וברור.
ידים.״ בשתי דוחה ״בית-הדין

 עדויות לבל מאמין הוא כי שקבע, אחרי
המיקצי- עדותו את שקיבל ואתרי התביעה,

 מאיר, ראובן הד״ר הפסיכיאטור, של עית
 בשעת־ד-רצח עליזה של דחפיה כי שטען

 בית־ התיחם הפסיכוזה, לגבול הגיעו לא
עצמה. עליזה של לעדותה המשפט

 בליל במשטרה, עליזה של הידאותיה
 נדחו זאת לעומת במלואן. התקבלו מעצרה,

 מרק־ קבע בנשהט. תת עד■ בעת טעניתיח
 את ידיים בשתי ווייי. ״ביתיר,דין הדיו.

 •של שפלותו על הנאשמת של סיפוריה
.אליעז .  התכוו• אם כאן חשוב זד, אין .
.לאו אם לשאתה אליעז .  בוצע הרצח .
 הנאשמת יכלה בהן ובנסיבות רוח בקור

בתוצאות.״ ולחזות לחשוב
 משת השופט הסתיימה. פסק־הדין הקראת

 מד, לה יש אם עליזה את שאל עציוני
 ניטל הדיבר אולם לענות, ניסתה היא לומר.
 שלילת. לאות בראשה הניוד, היא ממנה.

עולם. מאסר לה גזר בית־המשפט
 לתא חזרה הובלה פאנו שעליזה אחרי
 הרוס:: בעלה, בבית־הסוהר הופיע מאסרה,

באולם נוכח היה שלא פאנו. משה ד״ר

 ממנה לקבל קיווה הוא הדיונים. כל במשך
סירבה. עליזה גזר־הדין. אחרי לגט הסכמה

אזרחות
רמופת משלחת

 על־ידי המאורגנות הפעולות שאר בין
 הממשלה, ראש משרד שליד ההסברה מרכז
לאז חוגים בשם: הנקראת פעולה גם ישנה
ב המתנהלים, אלה׳ גים בח טובה. רחות
 מסבירים וישובי־ספר, בעיירות־פיתוח עיקר,

 טובה: אזרחות מתבטאת במה לאזרחים
ולשלטון. למשטר בנאמנות

 סיום לציון ראוותני טקס נערך שנה מדי
 הנוהג היה כה עד האזרחות. בחיגי הלימוד
 משתלמי את המקבל הוא המדינה שנשיא

 ונושא עימם משוחח לאזרחות, הקורסים
טובה. אזרחות על הסיכום נאום את

ל הטובים האזרחים 700 הוזמנו השנה
בירושלים. האוניברסיטה בקריית וזיז. אולם

ד נהמשך )16 בעמו

124813 הזר. העולס


