
את נקמו אייכמן חבוי

החטיפה אחו׳ כאשר!הגלתה של!ורמה גונתה נראתה כו
ומלאת נאה בחורה היתה ורמה ך
ב כסטודנטית להתקבל שעמדה חיים, •■

הת בו ביום בואנוס־איירם. אוניברסיטת
 הודיעה אייכמן תליית על הידיעה פרסמה
בש להצטלם יוצאת שהיא להוריה, נורמה

 אלך ״אחר־כך לאוניברסיטה. התעודה ביל
בערב.״ ואחזור לאנגלית למורה
 גלה שבועיים כעבור חזרה. לא היא

 גוויה לחקלאות הפאקולטה של שומר־שדות
 הצליחו לא ההורים בבוץ. שקועה נשית,
המש רופא־השיניים רק נורמה. את לזהות
האבודה. הבת זוהי כי קבע, פחתי

 נגרם שהמוות העלתה המשטרה בדיקת
 קשות הוכתה כך לפני אך חניקה. על־ידי
גברים. מספר על־ידי נאנסה ובשוט, במקל

★ ★ ★
 היהו־ הקהילה בתוך ,עונת! ץג*דון$
 רצו הנאצים כי הסברה, נפוצה דית
 כפי הטמירה, על סודות מפיה להוציא

 על השומרים היהודיים הצעירים שנקראים
עב ובתי־ספר יהודיים מועדונים בתי־כנסת,

 הורי אולם הנאצים. התקפות מפני ריים
 מעורבת היתר, לא שהיא הודיעו הצעירה

כזו. פעולה בשום
 הרציניים העתונים אחד אל-מונדו, כתב

פנחרק, מירטה ״נורמה :ארגנטינה של
 בלי נרצחה מסכנה, יהודיה צעירה אותה
 ארגונים אותם על־ידי ונחטפה ספק שום

 בבוא־ גמור בחופש הפועלים פשיסטיים,
שנ הקורבנות אחד היתה היא נוס־איירס.

 בגלל כביכול, נקמת־דמים של במסע פלו
יש במדינת להורג אייכמן הצורר הוצאת

מס־ על פרטים למשטרה נמסרו כבר ראל.

המש עתה תפעל ״האם :העתון סיים
?״ משוא־פנים ללא טרה

 רבבות גם העלו אותה שאלה זו היתר,
בואנום־איירם. יהודי

ב שוב היו ארגנטינה של נאצים ך*
ה בעצרת האחרון. בשבוע חדשות | !

 שוקיירי, אחמד סעודיה, נציג העז םאו
 האו״ם כי ולדרוש טקוארה ארגון את לברך

עצ בבואנום־איירם חסותו. תחת אותו יקח
 של החומים במדים נאצים, 500 ערכו מה,

 ואילו העיר. במרכז מיצעד היטלר, קלגסי
האמ הפיהרר כי ידיעה, הגיעה מניו־יורק

 נאצי כינוס מארגן רוקוול, לינקולן ריקאי,
.1963ב־ בבואנוס־איירם, שייערך בינלאומי,

 סיפור־הזוועה, את להוסיף יש אלה לכל
 פנחרק. מירטה נורמה של בשמה הקשור
 מבית נעלמה 16ה־ בת היהודיה הנערה
 הרוגה ונמצאה חודשים ששה לפני הוריה
 הע־ החלה עתה רק אולם שבועיים. כעבור
 בהרחבה, עליה מדברת הארגנטינית תונות

ה הענשת לשם משטרתית פעולה ותובעת
מפקד סולק עתה רק כי לתחיה? עתה רדו רוצחים.

כתומ־ ידוע שהיה בואנוס־איירס, משטרת הם במי ספק השאירו לא גם העתונים
לא שיורשו תקווה ויש הנאצים, של כם או־ ורצחו שחטפו טקוארה, חברי חושדים:

עליהם. יחפה התעו־ מדוע אייכמן. תליית על כנקמה תה

אבל — לטקוארה השייכים חשודים, פר מכונית בתוך במטפחת, עיניו את מכסה פנחרק חננך ך \1ך
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נגדם.״ אייכמן. הצורר של לתלייתו בתגובה בארגנטינה, נאצים בידי נרצחה אשר בתו, געית
״״ הגופה זיהוי

הגופה. את הכירו לא הוריה שאפילו אחרי

 סטירודהלחי שירות־השידור על ירדד, שר
ה מהדורת־החדשות הפסקת של המצלצלת
ההת החלטת כי לכל ברור היה משולבת,

תחריף. פטרות
הודיע גיבתון : ההיפך קרה זאת תחת
מתפטר. שאינו

ש ישראל, קול עובדי תת־קומיפר.
 להגיב איך לדון כדי השני ביום התכנסו

 שמחו •, המשולבת המהדורה הפסקת על
 מי נודע כבר בינתיים כי זו. החלטה על

לש בנדור, שמואל :גיבתון במקום יבוא
 בחיפה, הריאלי בית־הספר מנהל סגן עבר
 במש־ אירופה מערב מחלקת מנהל כעת

 בס־ לבן־גוריון שנילווה בנדור, !רד־החוץ.
השי בחוגי ידוע אינו הסקנדינאבי, ,׳יורו
 לחשש מקום נתנה המינוי צורת אך זור,

 — קומיסאר של קומיסאר מעין ישמש כי
קולק. טדי של !משגיח

 לקבל שלא דייעות ברוב ושהחליטו י!
 שביתת־מחאה לערוך הקיצונית ההצעה ■את
 הזזל־ שורת בקבלת הסתפקו שעתיים, של

מילוליות. וטות

 אי־ כי נסתבר האסיפה בהמשך אולם
 תוצאה אינה כלל גיבתון של ההתפטרות

ני עובדיו. מאבק את להנהיג החלטה של
רצה גיבתון :הפוך דווקא היה מוקה
 מעוניין היה שלא קולק, טדי את לפייס

תצפית). (ראה זה ברגע הפגנתית בהתפטרות

ת םפלגו
א אין־ שזרו ל ח רע מ

 הספר היה לא כאילו בהיטלר ״נילחם
 היה לא כאילו הלבן בספר ונילחם הלבן,

 היהודית, הסוכנות הכריזה כך היטלר!״
 מלחמת- בפרוץ בן־גוריון, דויד בהנהגת

השניה. העולם
 בא הוא אולם — מבריק ניסוח זה היה

ה ימי כל במשך הפוכה. מציאות להסתיר
 הלבן, בספר הסוכנות לחמה לא מלחמה

 הבריטים. לידי לוחמים להסגיר עזרה אלא
ב הסוכנות לחמה לא גם זמן אותו וכל

 במשפט שנסתבר כפי בהיטלר. עצמאי אופן
 יהודי- להצלת מאומה עשתה לא אייכמן,
וחבלה. המונית בריחה לאירגון אירופה

אותה נהסווזזת הסוכנות, שעשתה מה

לבריטים. להשתעבד היה סיסמה,
ל״ כ . א מ אחד השמיע השבוע .

הכ דומה. סיסמה אחדוודהעבודה מנהיגי
 בישיבת גלילי, ישראל המפלגה, מזכיר ריז

לה רוצים ״אנחנו אחדות־העבודה: מרכז
 מבלי אבל הצבאי, המימשל ביטול את שיג

 הממשלה!״ יציבות את לערער
פעו כל כי הכריז כבר בן־גוריון דויד

אוטומא תביא הצבאי המימשל לביטול לה
 הממשלה. לפירוק וממילא להתפטרותו, טית

 על לשמירה אחת דרך רק שיש משמע
 פעולה כל על לוותר הממשלה״: ״יציבות
המימשל. לחיסול

גלילי. ישראל התכוון כנראה, ולזאת,

ר חו שני ש ר □,ב חו ש ל
 בנימין ח״כ של בביתו צילצל הטלפון

 תל־אביב. בצפון סמאטם בשדרות שחור,
 של הראשי למושך־החוטים הודיע ידיד

 עתה זה קרא כי הדתית־לאומית, המפלגה
ה שר כסגן מינויו אפשרות על ידיעה
 לגבי חידוש היווה לא הרעיון דתות.
כמוס דבר כי לשמוע הופתע רק הוא שחור.

רעשנית. לכותרת זכה אצלו
 הבוקר. של עמוד בראש התנוססה הכותרת

 זרח הדתות שר של כשלונו על סיפרה היא
 של סיכוייו ועל תפקידו, במילוי ורהפטיג

 סופר, עצמה בידיעה כסגנו. להתמנות שחור
 ורהפטיג הספיק לתפקידו שנכנס מאז כי

 בני' כמו מסעירות פרשיות בכמה להסתבך
 לעומת הראשית. לרבנות והבחירות ישראל

 המשרד, מנגנון על להשתלט הצליח לא זאת
 המפד״ל של יחידי כמוצא כי עוד, נאמר

 האפשרות הועלתה שנוצר, המצב מן לצאת
הנמרץ. חבר־הכנסת את כסגן־שר למנות
 ודווקא אמת. היה בעתון שסופר מה כי
 שחור־בעי־ שחור לבנימין נעשה כך משום
 לגבי בעיתה. טובה אמת גם כי ניים.

ש מוי, מוקדמת אמת זו היתד, שחור
ב על־ידו שנרקמה תוכנית לחסל איימה

ארוכים. חודשים במשך רבה, יסודיות
 הקואליציה הורכבה מאז 7 הדליף מי

 של למעמד רפאל יצחק זכה בה האחרונה,
 שחור לבנימין ברור היה שר־הבריאות, סגן

 ח״כ ישאר שהוא יתכן לא שוב כי )43(
 בהכרח, אותו, המעמיד דבר — אפור

)8• בעמוד (המשך
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