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ש קלרה, ואשתו סטרוגו יצחק הגיעו
 נפגשו הם זו. בעיר מתגוררים הוריה

 קהילתי שליח שהוא פיק, יוסף עם שם
 רודין, אמנון עם אשתו; ועם בקורדובה

ל הוא אף שבא רקנאטי, דני של סגנו
 ב- המדריכה שולמן, לילי עם קורדובה;

 מזכיר הורנשטיין, יצחק עם ;קומיטי
יש שאינו בקורדובה הציונית הפדרציה

 היא שאף גלאזר, לילי חברתו יעם ראלי,
 לשיחה נפגשו השמונה ישראלית. אינה

 התקינו שבו קריאון, במלון בחדר ארוכה
 מכשירי- הארגנטיניים שירותי־הביטחון

 דבר בעיברית, התנהלה השיחה האזנה.
יותר. עוד החשד את שהגביר

 סיבות היו בקורדובה לשירותי־הביטחון
 חודשים זאוזניים. עיניים לפקוח טובות
 יושב־ראש את עצרו קודם־לכן אחדים

ב היהודיים האירגונים של אירגון־הגג
 * פומפאס זיקטור עורך־הדין קורדובה,

 פומפאם המחתרת. עם .במגעים כחשוד
 קאס־ לטובת כרוז על 1962 בשנת חתם
 ביותר, כחשוד אותו שהציגה עובדה טרו,
מישפט. ללא היום עד בכלא יושב והוא

 במיש־ חיפושים נערכו מעצרו בעיקבות
היהודית, הקהילה רדי

נוספו לכן
 ל־ קומיטי בין הבלתי־ברורים הקשרים
מח פגישה לכך נוספה ועתה מחתרות,

זרה. בשפה דיברו שבה במלון, תרתית
 הקיפו לפניות־בוקר וחצי שתיים בשעה

 קלארה של הוריה בית את כוחזת־צבא
ה למחרת נעצרו. ׳ובעלה והיא סטרוגו,

 ב־ הישיבה משתתפי שאר כל נעצרו יום
קורדובה. של נמל־התעופה

 מישטרה איזו
עצרה!

 יוסף את שלהוציא היתה צרה ך•
 היו השאר כל רודין, ואמנון פיק 1 1

לשג היה לא ■ולכן ארגנטיניים, אזרחים
נכ בכל־זאת זה. בעניין לומר מה רירות

 גבוה, בהילוך לפעולה השגרירות נסה
רא האפשריים. הקשרים כל ניצול תוך
ש הסוכנות מאנשי השגריר ביקש שית

 כדי אישורו, בלי פעולה כל לנקוט לא
 החל אחר השגרירות. במאמצי לחבל שלא

שקטים. בלחצים
אר לנשיא בפנייה טעם אין כי התברר

 הרמטכ״ל־לשע־ וידאלה, הגנראל גנטינה,
 מננדאס, גנראל שולט בקורדובה בר.

 יחד הרגלים, של השלישית העוצבה מפקד
 שניהם קאפליני. חיל־האוויר, איש עם

 מווידאלה יותר ימינה בהשקפתם נוטים
 גם אך ארינדאלי. הגנראל ומשר-הפנים

 משלו מישטרה יש זו במדינה מחוז לכל
 מחוז בכל למשל, כך, אחת. רק ולא —
 שירותי- ויש רגילה, מישטרת־מדינה יש

 לכל גם מישטרה יש בנוסף הביטחון.
 או חיל־האוויר רגלים, כמו צבאי, כוח
 משלה. מישטרה יש עוצבה לכל וגם צי,

 ביותר הקשה הדבר מישהו. נעצר כאשר
 אותו, עצרה מישטרה איזו לברר הוא
המעצ כל על המפקח מרכזי גוף אין שכן
רים.

 הישראלית השגרירות הצליחה כאשר
הנעצ מצויים היכן יומיים, תוך לברר,

 שכן, הניצחון, חצי בגדר זה היה רים,
 לפרסם בהם, למחזיקים לפנות יכלו עתה
 שאי־ כדי העצירים, את מחזיקים שהם

 כי לאחר־מכן ולטעון להעלימם אפשר
נעצרו. לא מעולם
ה כל שוחררו למעצר התשיעי ביום

 השיחרור ביום הסבר. כל ללא נעצרים,
 לקורדובה ׳לטוס אבן־שיושן ישראל רצה

השג הצליח המזל למרבה אך לפגשם,
ש התוכנית- את לבטל לו להורות ריר

 רק־ דני השיחרור. את לסכן עלולה היתר,
 לפי בנמל-התעופה. לבאים המתין נאטי

 קורדובה אנשי נשארו השגריר הוראת
 באו בואנוס-איירס אנשי ורק במקום,
ה כי לשילטונות להוכיח כדי לבירה,
מחתרתית. ואינה נמשכת פעילות

 בלתי־נמנעות. והן הוסקו, המסקנות
אר חזרו שליחיה חוסלה, קונזיטי תנועת

באר והשמאל הציונות בין הפלירט צה.
לקיצו. הגיע גנטינה
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