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 בתוך המופיעה ברורה בהגדרה למצוא
״תוכ :הפלסטיני העם בזכויות הדן הפרק

 היא ישראל מדינת חיסול על הבנוייה נית
 ובלתי־ריא- בלתי-צודקת רק לא תוכנית

ב פיתרון גם היא משמעותה אלא לית,
 שני של לאינטרסים בניגוד המלחמה, דרך

 שלום ושל האיזור עמי כל של העמים,
העולם.״

מי אלפי בעשרות עוד. ואפסי א:י
 עצמם על פעם מדי החוזרים משפטים לים,

 ראשי חוזרים וצולבים, מקבילים וניסוחים
 שהציונות העיקרית התיזה על הפרקים
האמ האימפריאליזם עם פעולה משתפת
 רע, כל שורש היא הציונות וכי ריקאי,

האנושות. תיקוות הוא הסובייטי והקומוניזם
 מי־ כ״קבוצת מק״י את המכנה רק״ח,

פור שראשי-הפרקים למרות קונים־סנה״
 סנה, משה ד״ר של פטירתו אחרי סמו

 רחוק, הלא בעבר חבריה, את מסווגת
 במחנה הסיפוחיסטיות. המיפלגות במחנה

 שי״ח, את מסווגת היא לסיפוח המתנגד
 כוח — הזה העולם ואח השמאל ברית
 ראשי-הפרקים פוסקים זו תנועה על חדש.

 הכריזה ״בחוסר-עיקביותה כי דינם את
 בציד- לתמיכה כשהכוונה והיפוכו.״ דבר
מדי פסילת תוך הימים ששת מלחמת קת

 ההגדרה זכות על וההגנה הכיבושים ניות
הפלסטיני. העם של העצמית

 ב״קבוצות להכיר מוכנים ראשי-הפרקים
 למרות השלום, למען הפועלים ואישים״

 אחת ועונה בעת אך רק״ח, חברי שאינם
 החדשה, הקומוניסטית המפלגה לדעת אין,
 הפועל מלבדה, אחר, ישראלי גורם שום

 דימוק- סוציאלי, צדק על המאבק בתחום
 אני של זה קו וזכויות-האזרח. רטיה
 ראשי בכל כחוט־השני עובר עוד ואפסי

סופם. ועד מתחילתם הפרקים,

אירגונים
את לקר

ת מו ח ם! מל חי א
 במכונית המתוגברת, השוטרים חוליית

 דרכה את עשתה האזרחי, המיספר בעלת
 לעבר שעבר, השלישי בליל במהירות,

 בן־מימון, בשדרות הגינה מוקף הבית
 הבית האקסקלוסיבית. הירושלמית השכונה
מש שוכנים שלו המרתף שבקומת הפינתי,

 מוכר היה להגנה, היהודית הליגה רדי
ל בסמוך קודמים. מסיורים היטב להם
 המיני־ מכונית את הבלשים איתרו בית,

 דורם צלם־העיתונות, של האדומה נזיינור
 דורם שעה אותה ישבו במכונית תמרי.

ביטון. ואברהם )25(
 דורם למישטרה: מוכרים היו השניים

ב הכרמלי (ברדוגו) אבי של עוזרו היה
 — (כרמלי כתם עיתונות לצילומי סוכנות
 הפגנות בצילומי שהתמחתה — תמרי)

 של פעולה לכל קבע באורח ונילוותה
 הוזמן תמרי בארץ. השמאליים האירגונים

 החלב חלוקת את לכסות הפנתרים על־ידי
שלהם. המפורסמת

 המדור לאנשי מוכר היה ביטון מ־הם
 השחורים הפנתרים מפעילי כאחד המרכזי

מעמו ביטון, צ׳רלי של ואחיו בירושלים,
הקבוצה. של התווך די

 שנערך בחיפוש מודוטוב. בקבוקי
 בקבוקים שני התגלו הקטנה, במכונית

הבק צוואר .94 אוקטן בעל בנזין מלאים
בסמרטוטים. סתום היה בוקים

 בתמרי, טיפלו מהבלשים שחלק בעוד
 כמה לעבר היתר ניפנו והבקבוקים, ביטון

ב 26 מיספר הבית ליד שעמדו דמויות
 הופיעה כאשר הסתלקו הדמויות שדרה.
ה שערכו בדו״ח אך הבלשים, מכונית
בבור זיהו כי טענו יותר, מאוחר שוטרים

 מרציאנו, סעדיה הפנתרים פעילי את חים
 ה- כיו״ר כעת המשמש — שמש כוכבי
לויט. ודני וולוביט אפרים — אירגון

 יום בוקר לפנות בארבע נעצר שמש
 נעצר מרציאנו סעדיה בדירתו. הרביעי,
נע וולוביט אפרים בטעמון. היום, למחרת

 להתחמק הצליח לויט דני רק ברחוב. צר
בינתיים. —

 עמדה האמנם הצתות. שד מסורת
 בין מלחמת־אחים לילה, אותו לפרוץ,

היריבים. האירגונים שני
אב־ סגן־ניצב לעיתונות שמסר בהודעה
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 בגרמניה השבוע הסתיים אשר **
 חסר־ המישטרתי המירדף הרחוקה ^

והת משנתיים למעלה שנמשך התקדים,
יש יכלו — כולה אירופה פני על חולל

לרווחה. לנשום רבים ראלים
 בתחילת שכן, כמובן. זאת, ידעו לא הם

 מיינהוף, אולריקה נתפסה כאשר השבוע,
 הקשר מה נראה לא — הכנופיה מנהיגת

 הטרוריסטים כנופיית לבין ישראל בין
הגרמנית. המרצחים

 העממית, החזית מנהיג הקשר את גילה
חבש. ג׳ורג׳ ד״ר

 נדירה היתה השבוע, הדרמטית, הכרזתו
הפוליטי. הפשע בעולם אפילו

 לוד, בנמל־התעופה לטבח האחראי חבש,
 כאשר תקדים, יצר יפנים, על־ידי שבוצע
לכי לאחר מייד נדהם, עולם בפני הצהיר

 יחטוף כי הגרמניה, הפושעת של דתה
מממ לסחוט כדי — גרמני מטוס־נוסעים

 של שיחרורה את מערב־גרמניה שלת
ש הפוליטית, הכנופיה מנהיגת מיינהוף,

ב טרור והטילה רצחה פוצצה, שדדה,
שנתיים. במשך המערבית גרמניה רחבי
 לרופא־שהפך- מגיעה זו, הצהרתו על
רבים. ישראלים של מפיהם תודה רוצח

 אלה ישראלים חיו השבוע, עד שכן
הדר תפיסתה שוטים. של בגו־עדן

שו א ע חש ב ו ב ש  ה
ש ,גיור* ח חב ו ז ע  ר

ת ח צ הוזו ח־ אי נ תו עי  ה
 מיינהוף .
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 גרמניה כל על אימתו שהפיל בטרוריסט אותה סיים — רשיון ללא בנהיגה שלו
להיכנע. אותו שביקש לשר־הפנים כתב בהריגה,״ יסתיים איתנו מגע ״בל המערבית.

ל ס פו ■ו )!
המטורפים

 37 בת גרושה גרמניה, מיינהוף, של מטית
 הממוצע לישראלי נראתה לתאומות, ואם

 על מרתק סרט־מתח של הדרמטי בסיומו
 לצופה שלו, סרט־מתח ושוטרים. שודדים

שנ במשך אליו. קשר כל אין הישראלי,
 בצל המערבית גרמניה חייתה ארוכות תיים

 הגרושה של אנשיה של הטרור מעשי
בנ פוצצו בתים עשרות עגלגלת־הפנים.

 ושוטרים אמריקאים חיילים נשדדו, קים
ונפ נרצחו חפים־מפשע גרמניים ואזרחים

הרחו בגרמניה התחולל זה כל אולם געו.
רלוונטי. היה ולא קה,

קשי,
נפשי

 בהצלחתו גאה החזית, מנהיג שבא ד **
 הבהיר הישראלים, את ועידכן היפנית, <
 אותה בין מאוד הדוק קשר קיים כי להם

המחבלים. אירגוני לבין — מרוחקת כנופיה
 יל שיכול — אידיאולוגי נפשי׳ קשר

 תוצאות ולהניב מיבצעי, לקשר להפוך רגע
 הנפשי־שהפר־למיבצעי הקשר כמו בדיוק

 לבין הפלסטינאים המחבלים אירגוני בין
היפני. האדום הצבא אנשי
הגר־ באדר־מיינהוף כנופיית היתד, לוא
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 שנתפסה בעת הגרמנית, מרצחים
שנתיים. שנמשך מירדף לאחר השבוע,

ש להניח סביר להתקיים, ממשיכה מניה
לשכ מצליחים היו חבש ג׳ורג׳ של אנשיו

 — בישראל גם לפעול ראשיה את נע
 הצבא ראשי את ששיכנעו כמו בדיוק

ביפן. האדום
 גם חיסל הכנופייה, של השבוע חיסולה
זו. אפשרות

הדרמ שתפיסתה משום בינתיים,
ב אינה מיינהוף אולריקה של טית

 לחזור עוד יכולה היא פסוק. סוף הכרח
 וגם — בגרמניה ולפעולה. — לחופש

 ל- כאות־תודה רק אפילו אולי בישראל.
 ען' אולי מצירו. העזרה הצעת על חבש,

את יבצע אכן אם הממשית, יהעזרה
 ולבחון* לנסות מעניין כך, משום

 באדר־מיינהוף., כנופיית חברי
 ט אויביה הם אלה רים
 מדינתליפ של שים

המזעזע^
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