
באמריקה לסערה ערס  - ״בר־ברין!״ א־דגון עם הסתבסר ׳הורי עסקו
חוק והברות רי&וד בבעולות ישראל מדינת ואת הסוכנות את בהאשימו

ומעשי דבריהם את ״להעריך יוכלו קאים
 פעולה מהי להבהיר החוק מטרת הם•"

זרים. גורמים של פעולה ומהי אמריקאית,
היהו ,,הסוכנות נאלצה בשעתו

זרה. כסוכנת להירשם כע"מ" דית
ל זכותה את מסבך שזה כשנמצא אך

 הוקם ממס, המשוחררות תרומות העביר
 — היהודית ״הסוכנות הקרוי חדש, אירגון

 כסוכן נרשם וזה — האמריקאית״ המחלקה
 איר־ מראשי שניים נרשמו אישי באופן זר.
הוא מהם אחד זרים״. כ״סוכנים זה גון

 - לישראל היהודית הסוכנות +
 את המשקיעה האמריקאית, המחלקה

בישראל. הכספים

ממס משוחח־ שק1
ש או אמיתית, היא זו חלוקה אם ך*

הסוואה? לצורכי רק נועדה 4 ן
 בבית שוכנים האירגונים משלושת שניים

כולו השייך ,515 מס׳ אוזניו פארק — אחד

 סעיף על הסתמכה זו דרישה
המ זרים, סוכנים לרישום החוק
 באיזו לגלות זרים סובנים חייב
 מפקחת, מנחה, ,,משגיחה, מידה

ממש אותם מסבסדת זנו מממנת
בלשהי..." זרה מדינה של לה

הת האמריקאי הסנאט של ועדת־החוץ
 ויליאם שלה, היו״ר לכן. קודם עוד עוררה

היש הביקורת את כינה הנודע, פולברייט
בלתי־ ״התקפה רוג׳רס תוכנית על ראלית 27/£ 84710X41
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 במלחמת־העו- לאיטליה, קרא צ׳רצ׳יל ויגסטון
 /,גרמניה של הרבה ״הבטן בשם השנייה, לם

 היהו• למגבית כיום לקרוא אפשר הגיון באותו
 הר• ״הבטן בשם בארצות-הברית המאוחדת דית
/,ישראל של כה

 המשוחררים כספים לגייס המגבית של כוחה
 ל- חיוני מרכיב הוא האמריקאי ממס-ההכנסה

הישראלי. המימסד מיבנה
 פגיעה איפוא, היא, המגבית על התקפה כל

 כזאת פגיעה ישראל♦ בממשלת ראשונה ממדרגה
 ומאמרים משפטים של בסידרה - עתה ישנה

הדברים. פני את לשנות העלולים

]111111
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ה הציוני המנהיג ניומן, עמנואל הד״ר
יהודי.

 עד גילגולים כמה עבר הקודם האירגון
הישרא ״המגבית בשם עכשיו נקרא שהוא

שי של המוצהרת המטרה המאוחדת״. לית
 מובהק, אמריקאי צביון לו לתת זה: נוי
לגו האחראיים השלטונות את להרגיע כדי
המשוחררים־ממס. פים

 שמטרתו מורכב, מיבנה עתה קיים כך
 של שלטונות־המם את לספק היא העיקרית

העיקריים: הגופים ארצות־הברית.
המאוחדת, היהודית המגבית >•

נוע הכספים עיקר הכספים. את האוספת
 בארי צדקה למטרות ומיעוטם לישראל, דים

עצמה. צות־הברית
המאוח הישראלית המגבית #
ה המגבית מן הכספים את המקבלת דת,

הסוכנות. לידי אותם ומעבירה יהודית,

בקו נמצאת הסוכנות הישראלית. למגבית
.11 בקומה המגבית ,12 מה

 האיר■ שלושת בל של המנהיגות
 כשאותם רכה, כמידה זהה גונים

 תפקידי־מפתח ממלאים האנשים
בשלושתם.

אמרי פרופסור התעורר שעברה בשנה
 מאוניברסיטת משפטן מאליסון, בשם קאי

 גילה הוא בעניין. לטפל ואשינגטון, ג׳ורג׳
 חוזה־ה־ את נוגדות הסוכנות פעולות כי

 וישראל ארצות־הברית בין שנחתם ידידות
 להימנע ישראל התחייבה בו ,1954 בשנת

בארצות־הברית. פוליטית״ מ״פעילות
הת הפרופסור, של פירסומיו בעיקבות

 האחרון באוגוסט משרד־המשפטים. עורר
 את לה להגיש בניו־יורק הסוכנות מן תבע

 ממשלת־ ובין הסוכנות בין הקיימת האמנה
ישראל.

 מיליון 500 בסך המגבית לאור מתאימה״,
ה היהודית המגבית כעת שעורכת דולאר

בארצות־הברית. מאוחדת
הת :דק כרמז פולכרייט ציץ
 משוחררות ״הן למגבית רומות

 מטבע■ ליתרת ומוסיפות ממם...
ל המשמשות ישראל, של החוץ

נשק.״ בולל דבר, כל רכישת

חוקיות נות■ נעווות
 להביא עלולים ג׳ופמס של ילוייו ץ
 זה. מצב לשינוי חדש ציבורי למסע ^

ש אובסרבר, ניישנל רב־היוקרה השבועון
 סטריט, וול של ימני־מתון בטאון הוא

 מחקר רבה בהבלטה שעבר בחודש פירסם
כעת מושר. לורנס בשם מומחה של ממצה

 העיתונים עמודי מעל הדברים מתגלגלים
בארצות־הברית. ביותר החשובים

מושר: של גילוייו בין
למ עוזרת היהודית הסוכנות •
 היהו־ האירגונים מועצת את מן

 עצרת• בינואר שאירגנה דיים,
 ניבסון הנשיא מדיניות נגד מחאה

התיכון. כמיזרח
 זוהי זר״, ״סוכן היא שהסוכנות מכיוון

 העצרת את שאירגן הצתת החוק. של הפרה
, הסוכנות. בבניין משרד קיבל

 י הסוס־ שכיר לשעבר קינן, בשם אדם •1
 1 ובה חוברת, העצרת למשתתפי חילק נות,

 1 בקונגרס, לנציגיהם להציג שעליהם הטענות
תגו את לרשום נדרשו בו וגליון־תשובה

 נתבקשו הגליון את הקונגרס. חבר בת
 ! ל־ מאליה: המובנת המטרה לקינן. לשלוח
הקונגרס. חברי על לחץ הפעל

 ' דולאר מיליון 5כ־ שילמה הסוכנות #
 1 להש־ כדי האמריקאית, הציונית למועצה

המ לטובת האמריקאית דעת־הקהל על פיע
 ועדת־החוץ גילתה כאשר הישראלית. דיניות

או לסיומו. הביאה הקשר, את הסינאט של
כמובן. נמשכת, התעמולה לם

 ובו דו״ח חילקה הסוכנות •
 1 יהו* ״ליישב מאמציה את פירטה

 כ־ המשוחררים״ בשטחים דים
 < מדי* את הנוגד דבר ארץ־ישראל,

] ארצות-הכרית. ניות
 ] ה־ בכספיו השתמש בני־ברית אירגון •1

 סניפו באמצעות לממן, כדי משוחררים־ממס
 1 לידידות האגודה הקמת את באוסטרליה,

 ישראלית תעמולה המפיצה הודו,—ישראל
בהודו. אנטי־ערבית

 המיסים תקנות את נוגד זה בל
 אינן ״תרומות בארצות-הברית.

ההכ אגף קבע ממס," משוחררות
האמריק משרד-האוצר של נסות

 המשמש לאירגון נתרמו ״אם אי,
 לאיר־ כספים להעברת כצינור רק
זר.״ גון

זוום דם
* האיר בצמרת עתה שוררת כך שום ץ
/  דאגה, בארצות־הברית הציוניים גונים ^

בבהלה. הגובלת
 אותם, מדאיגים עצמם הגילויים רק לא
אותם. המלווה הפירסומת גם אלא

 השבועון הבליט למשל, כך,
 אימרתו את אוכסרבר״ ״ניישנל

 האמר, גוטליב של הבלתי-נבונה
 הישראלית: המגבית יו״ר סגן

ה גם זורם הדם, זורם ״באשר
!״ כסף

ן ו1ך ו ת  העיתון של זו קאויקטורה ן
| | \ | ] ^  ליוותה סטאר דיילי הלבנוני |

 אוב־ בעתון הופיעה אשר הכתבה את
אמריקה. כובע על גולדה :סרבר


