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 בעלי קטנים׳ בעלי־מלאכה אלף, 250ל־
ש מיקצרליים, איגודים של ועבר מסורת
 הפרו־ בתנועה התומכים עם ונימנים ניסנו

אפי קיים שמאליות. במיפלגות או ניסטית
הקומוניס המיפלגה של באידיש, עיתון לו

 ולו בארגנטינה, (הבונד) היהודים טית
הצ תפס כאשר קוראים. אלף 30מ־ יותר

שיכ ביהודים ראה הוא השילטון, את בא
כוונה שנגדם ובאלה בשמאל התומכת בה

ההפיכה.

*־
 אנטישמית תעמולה

חופשית
 שאינו גורם להוסיף יש אלה כל 6•

בארגנ אחרות. רבות בארצות קיים /
 גרמנית השפעה השנים כל קיימות טינה

הנא בגרמניה תמיכה של ומסורת חזקה,
 מעריצים בארגנטינה הצבא ראשי צית.
 מצאו רבים ונאצים הנאצי, הצבא את

 הפך אלה גורמים שילוב זו. בארץ מקלט
 פעילות קיימת שבה ארץ ארגנטינה את

ה שאוהדי כיוון ביותר. ענפה אנטישמית
הימ התנועות עם נמנים זו בארץ נאצים
 נוצר בשמאל, הלוחמות גם שהן ניות,

 הימין עם בצבא השולט הימין של שילוב
ני האנטי־יהודית והתעמולה הפררנאצי,

השמאליים. בגופים מריכוזם זונה
 העולם כתב שהה שבו אחד שבוע במשך

 פעמים כמה הושלכו בבואנוס־איירס, הזה
פצ הונחה יהודיות; חנויות על רימונים

 בגלל התפוצצה שלא בבית־כנסת, צה
 חומר־הנפץ! את שהרטיב פתאומי גשם

 נורתה בלילה, ברחובות שנסעה ממכונית
 רבים יהודים יהודים; של חנויות על אש

 השיל- של התירוץ כאשר ונרצחו, נחטפו
 כלפי מכווונות אינן שהרציחות הוא טונות

השמאל. פעילי כלפי אלא יהודים
נא פירסומים לרכוש ניתן בארגנטינה

 מזכיר- חופשי. באופן ואנטישמיים ציים
 ארגנטינה של שר־הפנים של העיתונות

 ארינדאלי, אדוארדו שר־הפנים, את מצטט
 ארצות־הברית מתירות עוד כל כי שאמר

כא פירסומים מכירת אחרות ודמוקרטיות
 הוא עליהם. לאסור ארצו יכולה לא לה,

באר כי העיתון, כתב עם בשיחה טען,
 הן פוליטית, פעילות כל אסורה גנטינה

 מותר אולם הימין, של והן השמאל של
 לאור. פירסומים להוציא שונים לגופים

 מחיל-הרגלים, גנראל שהוא שר־הפנים,
אנטיש מתירה ממשלתו כאילו הכחיש
 של בטרור תילחם היא כי והצהיר מיות,
השמאל. של בטרור כמו הימין

 מבינה ארגנטינה ממשלת כי היא, האמת
 אנטישמיות להתיר לה כדאי שלא היטב

 כמו דיכוי, כמישטר בעולם ולהיראות
הש את מאד מעריכה ארגנטינה צ׳ילי.
 והשילטו- בארצות־הברית, היהודים פעת
 תמיכת בלי כי יודעים, הארגנטיניים נות

 כך מעמד. יחזיקו לא הצפונית אמריקה
 הנסתרת אמונתם בגלל שדווקא שייתכן

 עושים הם ציון, זיקני של בפרוטוקולים
הי על כמגינה תיראה שארצם כדי הכל

היהו אכן, כי בטוחים שהם ייתכן הודים.
בארצות־הברית. שולטים דים

 מעט לא לה שמצאה אחרת, תיאוריה
 האנטישמיים הלחצים כי טוענת תומכים,

 מיועדים ארגנטינה יהדות על המופעלים
לת אותם לשכנע בילבד: אחת למטרה

החדש. במישטר כלכלית תמיכה מוך
ה הכת ראשי טענו שונות בהזדמנויות

 הקהילה עשירי מימנו בעבר כי ימנית,
 כיוון הקודם. השילטון ראשי את היהודית

 של פוליטית מתמיכה נהנים אינם שהם
בכספם. לזכות מנסים הם היהודים,

 משוכנעים אכן ארגנטינה מיהודי כמה
החד השליטים את לממן יסייעו אם כי

האנטי הגל את לבלום אלה עשויים שים,
 בואנוס״איירם, את בגלוי עתה המציף שמי,

מתנו עיתונים, למימכר דוכן בכל כאשר
אנטישמים. ופירסומים צלבי-קרס ססים

מס אינם שהארגנטינים הוא המעניין
 פרי חדשים, אנטישמיים בפירסומים תכנים

 על־פי גזעניים. הוגי־דיעות של הזייתם
 ״חומר של במסווה מפרסמים, הם רוב

בגר שהופיעו אוטנטיים פירסומים מדעי״
אח גזעניים ובמישטרים הנאצית מניה
ה של לספרדית תירגומים הם אלה רים.

ושינויים. תוספות ללא כמעט הגרמני, מקור
 שבה רותחת, לבה של זו קלחת לתוך
 חסרי־ מעשים ישראליים בנקים עושים

לש היהודית הסוכנות גם נכנסה אחריות,
 פעולות כדי תוך מישחקה־שלה, את חק

יהו חיי את המסכנות הופקרות, אוויליות,
המקום. די
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־ בר׳׳ג הגדול
 המישטרה של המעצרים ־ מרתף **

 בתל- בית־מישפט־השלום לאולם עלו
 בעלי תמירים, צעירים, גברים שני אביב

 היו ממש. של ״חתיכים״ אתלטי. מיבנה
 ואלכסנדר יהושע האחים־התאומים אלה

 מלונאים כדורסלנים, ),29( ויינגרטן (אלכס)
 רב. זמן מזה למישטדה מוכרות ופנים

 בבית־המישפנר-מש־ התאומים של הופעתם
הצ שלא אלה נשים. בעיקר רב, קהל כה

ש בתיקווה בפתח, המתינו להיכנס, ליחו
בפנים. במתחולל להציץ להן יתאפשר

 התאומים הוזמנו שאליו שהאירוע אלא
 לפני לחלוטין. בלתי־ספורטיבי היה הפעם

 יהושע כי המישטרתי, התובע טען השופט
 המישטרה על־ידי חשודים ויינגרטן ואלכם

 שוד של הישיר בתיכנון שהשתתפו בכך
 ברמת־גן, ברקליס־דיסקונט מבנק הכספות
 והנחשב חודשים כשמונה לפני שאירע

המ בתולדות מסוגו ביותר הגדול כשוד
דינה.
שהח לכך התנגדה לא המישטרה ואם

הבנקאי־לשעבר בפרשה, אחד מיספר שוד

1954 ו״נגומן: יעל

1976 ו״נגוטן־טוטי, יעל

אחות□ ובבית

המישטרה מצאה

מכשיר את

החשוד הריתוך
 קודם- יום נעצר אשר — אפשטיין יוסף
 באופן צלמי־העיתונות על־ידי יצולם — לכן

 של תצלומיהם פירסום על הרי חופשי,
 המישטרה מוחלט. איסור הוטל התאומים

, בטע־ התמונות, פירסום את לאסור ביקשה
 מיסדר־זיהוי, לערוך לה יפריע שהדבר גה

מייד. לה נענה והשופט
במיסדר־ כי גילתה, לא גם המישטרה

 העוסקים סוחרים, כמה אמורים זה זיהוי
 להצביע להתבקש לריתוך, ציוד במכירת
 מכרו שלהם אפשריים, לקוחות ולזהות

 לש־ היו שעלולים מכשירים שעברה בשנה
הכספות. שודדי את מש

 לגבי פורסמו. לא התאומים של" תצלומיהם
באלמוניותם. נותרו הם הרחב הציבור

־שבוע. לפני היה זה
 לא הזה היום עצם עד זאת, למרות

 המיש- הבטיחה אותו הזיהוי מיסדר נערך
 1על_ האיסור ויינגרטן. לאחים לערוך טרה

בעינו. נשאר תמונותיהם פירסום
 את לפרסם היה ניתן זאת לעומת

דיג־ למישפחת נוספת בת של תמונותיה *
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 עשרות עם בשורה יעלהאופניים אלופת
הבחורה ונערים, גברים

 לפני השרון. מירוץ להתחלת שהמתינו רוכבי־אופניים בין היחידה
מפורסמת. שחיינית להיות חלמה בילדותה שנים. ושתיים עשרים

ד □61 )1111 צ במירוצי־ שהשתתפה הנערה ןיטל1 ד
אשה כיום היא וניצחה, י!האופניים <■!11111 1111!1\

 הזוהרים הנעורים וחלומות ביגדי־המפורט את שהמירה נשואה,
הגבוהה. החברה של וסיגנון ובאורח־חייס אופנתיות בתילבושות
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