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..הנווטוקודים של הנאצית המהדורה
(משמאל) בספרדית, ציון־ דיקני של

צאה ה לאור הו שנ ה ה נ טי נ ג ר א ב
העיתונים דוכני בכל נמכרת היא שם
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 ב־ אנשי־המכס אל ;יגש דיין ***אול
 מאנוס־ של הבינלאומי נמל־התעופד.

 מיזוודת־עסקים בידיו נושא כשהוא איירס,
 למטוס לעלות התעתד הוא ותיק־יד. קלה

או לבירת קלה שעה תוך לצאת שעמד
 כמחצית- של בטיסה מונטיווידאו, רוגוואי,
 אנשי לפגישות־עסקים. לו ציפו שם השעה,
 דיין, של הישראלי בדרכונו עיינו המכס

 ממוג־ טס האחרונים בחודשים כי הבחינו
 פעמים. עשרות לבואנוס־איירם טווידאו

 שלו, תיק־היד את שיפתח ממנו ביקשו הם
הבג בין מוסתר מקלט-טלוויזיה בו גילו
דים.

 בתיק- מצאו קפדני, בחיפוש פתחו מייד
הע ובמיזוודת יקר, מקלט־רדיו עוד היד

 ו־ במזומן דולר אלפים 10 גילו סקים
 הבכיר נציגו דיין, שאול רבים. מיסמכים

 מייד. נעצר בארגנטינה, דיסקונט בנק של
יו השנה, במארס 25ה־ יום, אותו מאז,
 בארגנטינה, הצבאית ההפיכה אחרי מיים
 אם למישפטו, וממתין במעצר יושב הוא
יתקיים. אכן

פיר- דיין, של מעצרו אחרי אחדים ימים

 בבו- הישיבה עליו נאסרה פעמים כמה
 אחרי הבנק מישרדי ונסגרו אנוס״איירס,

 כרוך הבנק מבחינת חיפוש. בהם שנערך
 המישרדים שכן ניכר, כספי בהפסד הדבר

 רחוב ליד ענק בביודמישרדים שוכנים
 הרבה השקיע והבנק היוקרתי, פלורידה
 לא ההשקעה את למכור הניסיונות בבניין.

בארגנטינה. השורר המיתון בגלל יפה, עלו

 עם מיכתב
איומי-הלשגה

 להתגורר דיין עבר שגורש, אחר ך£
אח פעמים וטס הסמוכה, במונטווידאו /

 עם למגע לבואנוס־איירם, בשבוע דות
בטי כספים להעביר עמד כאשר לקוחות.

אותו הזהירו נתפס, שבה סה
לח לו כדאי כי בבואנוס־איירס

 ההפיכה. אחרי הרוחות שיירגעו עד כות,
 להבריח גם ניסה הוא שיחכה, תחת אך

 שבה לאורוגוואי, ורדיו מקלטי־טלוויזיה
סמך על נעצר הוא יותר. גבוהים מחיריהם

 נאצי גרמני פירסוסגזענות
 אור שראה ,1941 משנת

באר הספרדית בשפה השנה יולי בחודש
 זהו עותקים. ברבבות שם ומופץ גנטינה,
 דארה, ולטר הנאצי האידיאולוג של חיבורו

 הנציונאל־סוציאליס־ הגזענית ״המדיניות
 ללא כלשונו, מופיע הגזעני המאמר טית״.

אקטואלי. בנושא מדובר כאילו הסבר, כל

 המיסמכים מן חלק עיתונים כמה סמו
חש רשימות אלה היו ברשותו. שנתפסו

 הקהילה ראשי של בלתי־חוקיים בונות
 כספים ■שהחזיקו בבואנוס־איירס, היהודית
הרשי באמריקה, דיסקונט בבנק מוברחים

 בעלי־ של המלאים הפרטים את כללו מות
מח שהם הסכומים פירוט וכן החשבונות,

הזר. בבנק זיקים
 שנציג הראשונה הפעם זו היתד, לא

 בהברחות־ נתפם דיסקונט בנק של כזה
שנתפס אחרי למעשה, מארגנטינה. כספים
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 בנק של הארגנטיני הסניף מישרדי נים
 נסגרו הבנק מישרדי הישראלי. דיסקונט

מנצי שאחד אחרי חיפוש, בהם ונערו
הברחה. נסיון בעת נתפס הבנק גי

ל שר־ ארינדלי, אדוארדוהגזו
אר של הנוכחי הפנים

האנ הפירסומיס הפצת את מצדיק גנטינה,
מדי שגס בכך בארצו, והנאציים טישמיים

 אינן בתוכן, וארצות־הברית אחרות, נות
אלה. מעין פירסומיס הפצת אוסרות

 השיל- בארגנטינה שהנהיג תקנות־חירום
 הופעלות לאלה מאד הדומות הצבאי, טון

ערבים. נגד בישראל
 להחזיק ניתן שבארגנטינה הוא ההבדל

 רבות, שנים למישפטו עד בכלא אדם
 והשיל- נעלמים, אלה אנשים ובדרך־כלל

 אותם. עצרו לא מעולם כי מודיעים טונות
בארגנ ישראל שגריר הצליח כאשר וכך,

 כי רישמי אישור לקבל נירגד רם טינה,
 הדבר שימש בכלא, יושב אכן דיין שאול

 להפעיל רק נותר, עתה לחייו. כערובה
לדין. להעמידו כדי השפעה

 הגיע דיין של מעצרו אחרי קצר זמן
 ברחוב לאומי בנק מישרדי אל מיכתב

הופ המיכתב בבואנוס־איירס. 622 פלורידה
 שהוא ברברוש, לואיס הבנק, לנציג נה

 כי איים המכתב ארגנטינית. אזרחות בעל
 נציג יוסגר נכבד, סכום־כסף ישולם לא אם

 כמו כספים, הברחת על לשילטונות הבנק
או משלוש מורבת היתה החתימה דיין.
ל מייד טילפן ברברוש סתמיות• תיות
הד באמריקה לאומי בנק של הבכיר נציג

 במונטווידאו. שישב עמית, נחום רומית,
 על-ידי פעמים כמה בעבר הוזהר בל״ל גם

ומ כספים, מהברחות יחדל כי השי-לטונות
 נציגם כי הבנק ראשי העדיפו כך שום

ל המועדת לארץ ייכנס לא הישראלי
 הממונים עם מייד התקשר עמית פורענות.

 להיכנס לו ונאמר הנחיות, לקבל עליו,
 יותר רבים פרטים ללמוד כדי למשא־ומתן

 להיכנע לא אופן בשום אך המאיים, על
 ל־ פעמים כמה טילפן המאיים לסחטנות.

נכו כל אין כי ומשנוכח הבנק, מישרדי
 לאומי בנק נציג פעל. לו, להיענות נות

אולם השילטונות, על-ידי הוא אף נעצר
)30 בעמוד (המשך
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