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במדינה
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 לש־ מטעם האחרות: הברכות לעומת כלום
 מטעם או למשל, הממשלתית, כת־העתונות

דבר. מערכת
 למודעת במיוחד לב שמו היומון קוראי

 הצהרון — אחרונות ידיעות מטעם הברכה
 ותוארי־ החרפות לשיא השנים במשך שזכה
וכתביו. העם קול מפי הגנאי

וגידו בחרפות הסתפק לא לדוגמה, סנה,
 את לתאר מרבה היה הוא שבכתב. פים

 ואת הריאקציה״, של כ״ככלי־שרת הצהרון
 אנטי־ כ״מסית רוזנבלום, הרצל הד״ר עורכו,

ה לבן, רוסי וכ״מהגר מקצועי״, סובייטי
ה אנטי־קומוניסטים תעמולה בארגוני קשור

האמרי הפיננאנסי ההון על־ידי ממומנים
קאי.״

 קול כשזכה השבוע, ציוני. קומוניזם
 מפלגה חברי הירהרו המחמאות, למיטב העם

 הנהגת הגזימה לא האם בשאלה: רבים
 — וסנה מיקוניס של בראשותם — מק״י

 והאם הקיים, במישטר להשתלב במאמציה
 של לקיומה הצדקה איזושהי נותרה בכלל

להתח כדי הכל העושר, קומוניסטית מפלגה
הציוניות? למפלגות בר

 בתל־ הסניף מפעילי אחד, חבר־מפלגה
 הוא במרוצתם. מנהיגיו את הקדים אביב,
 טעם עוד אין כי לידידו, השבוע הסביר

במק״י. להישאר
לאחדות־העבודה. ישר הצטרף הוא

 !מלואו. עולם לראות
 חדשית מהכנסה ליהנות
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חוץ יחסי
ת - ש״ב טה שליחו אוניברסי ב

באר הידהדה אדירה, היתד, ההתפוצצות
 עברו אולם חוף. אל מחוף הברית צות

ל הגיעו הראשונים שהדיה עד ימים ששה
 לה שיש למרות — בישראל ולעתונות רדיו

לישראל. חשובה נגיעה
 סנסציוני, גילוי בצורת באה ההתפוצצות

 ארצות- של הסטודנטים התאחלות כי שהוכיח
ל חזית כולה שימשה (אן־אם־איי) הברית
או הגילוי (סי־איי־אי). לביון המרכזי מוסד

 שיצאה ארצות־הברית, ממשלת על־ידי שר
״חקירה״. בפתיחת חובה כדי

העוב נתגלו השאר בין וכיון. ריגול
הבאות: דות

 הקצבות להתאחדות נתן לביון המוסד •
 ההתאחדות דולארים. מיליוני של בסכומים

 הסטודנטים בארגוני והגדולה הוותיקה היא
אוניבר 300 על חולשת והיא האמריקאיים,

סיטאות.
 נמשך וההתאחדות המוסד בין הקשר י•
שנים. 14 מזה

הבינ בקשריה השתמשה ההתאחדות
 לארצות סוכניה את להחדיר כדי לאומיים

 ו• אנטי־אמריקאיות פרו־אמריקאיות, זרות,
ניטראליות.

סטו המוסד למען גייסה ההתאחדות •
לארצות־הברית. שהוזמנו זרים, דנטים
 בכל גוייסו, עצמם ההתאחדות ראשי #י
 במוסד. לשרות־קבע כהונתם, בתום שנה,

 המוסד בין הקשר את קיימו מהם אחדים
וההתאחדות.

 לקונגרסים האמריקאיות המשלחות
ב פעלו וסטודנטים נוער של בינלאומיים

המוסד. שליחות
בינ נופי־טטודנטים שלושה לפחות

ה על־ידי הם אף מומנו חשובים- לאומיים
מוסד.

הישר הסטודנטים לגבי חשאי? כסף
 הם רב. עניין אלה לגילויים יש אליים,

 בפסטיבלי־הנוער כי למשל, לשמוע, יתעניינו
 ובהלסינקי ,1959 בשנת בווינה (השמאלניים)

אמרי משלחות עם נפגשו הם ,1962 בשנת
מסוכני־ביון. מורכבות שהיו קאיות

 שאלות מתעוררות ישראל לגבי אולם
חמורות: יותר הרבה
 התאחדות־הסטות־ בין הקשרים האם •
 האמריקאית וההתאחדות הישראלית טים

אלה? גילויים לאור חדשה, בדיקה טעונים
ה ארגוני־הסטודנטים מסונפים האם •

שזוהו הבינלאומיים, הגופים לאחד ישראליים
)22 בטמוד (המשך

ש הבינלאומייס האיוגונים שלושה *
בניו־ האמריקאית״ ״מועצת־הנוער זוהו:
אגו סטודנטים, אגודות 36 המאגדת יורק,

ה ״כנם־הנוער וארגוני־שרות. דתיות דות
 בתוכו המאגד בבריסל, שמושבו עולמי״,

 ובלתי־ מערביות ארצות 54מ־ ארגוני־׳נוער
 הבינלאומית״, הסטודנטים ״ועידת מודחות.
 התאחדו־ המאגדת הולנד, בליידן, שמושבה

 ובלתי- מערביות ארצות 60נד יות־סטודנטים
מזדהות.
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