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 חוקית נציגות היהודית ולקהילה י רירות•
 הציונית (הפדרציה אוסה בשם ומוכרת

 דיא, בשם אירגון־גג שלה ארגנטינה, של
 פוליטיים בנושאים הקהילה את המייצג

 נחמיה- הוא וראשו השילטונות, כלפי
רדניצקי).

 עוסק ליחסי־הוץ המחלקה נציג ובכן,
 ובהקמת הקתולית, הכנסייה עם במגעים
לסוכ עולה הוא הטכניון, ידידי אירגון

 לחודש, דולר אלפים כחמשת היהודית נות
 הסוכנות, של המחלקות ראשי שאר וכמו
 שהישג־ פעם בכל לשגרירות. כפוף אינו
 הסוכנות, עם עמדות לתאם מבקש ריר

 אנשים שישה עם משא־ומתן לנהל עליו
המחלקות. שש ראשי —

לתק בהכרח מוביל כזה מסובך תיאום
 לצעדי־החרם השגריר את והוביל דים׳

 למנות הסוכנות את לאלץ כדי שנקט
השליחים לכל ראש שיהיה בכיר, נציג

 שהגיעו עד ויפה, טוב היה הכל ארץ.
 השילטו־ ראו לארגנטינה. כרזות־המיבצע

 במיבצע־פעולה מדובר כי נזת
 דראסטיים. צעדים מייד ונקטו מובהק,
נאסר. המיבצע ומעצרים, חיפושים נערכו
 המיבצע, במיסגרת ששהה, 18 בן נער

 כ־ תצלומו נמצא ובביתו בארץ, בקיבוץ
 כחשוד מייד נאסר רובה, עם שומר־לילה

הג החשד את המחתרת. למען באימונים
 מנורת־ בביתו שמצאו העובדה בירה

 ממגופת עשוי שגופה ישראלית, שולחן
לקיו מובהק סימן זה והרי — רימון־יד

 במעצר יושב זה נער נשק. מחבוא של מו
 לשיח־ סימן כל ואין חודשים, שמונה כבר
יב כי טוענים השילטונות הקרוב. רורו
מצ הבדיקה אולם הנער, דברי את דקו

לרוב. בארגנטינה יש וזמן זמן, ריכה
 אפס עד מלאים בארגנטינה בתי־הסוהר

העצירים אלף 28מ־ ניכר וחלק מקום,

 מח־ נציג כי בירושלים מישרד־החוץ דיע
 רקנאטי, דני הסוכנות, של לקת־העלייה

 הוא רקנאטי בכלא. העצורים אצל ביקר
עו הוא ורישמית דיפלומטי, דרכון• בעל

 אינה מישרד־החוץ הודעת השגרירות. בד
כך. אם מועילה,

ת שיחה תי תר  מח
זרה בשפה

 פועלים העלייה מחלקת־ נשי
£  תנועות- שלוש באמצעות בארגנטינה \

 איחוד־הקבוצות־ במיסגרת כולן נוער,
אי האחת, העבודה). (מפלגת והקיבוצים

ה החלוץ־למרחב; השנייה, ;הבונים חוד
 — מביניהן הבעייתית והיא — שלישית

בקי ראשיתה זו תנועה קומיטי. תנועת
 חזרו שלו שחברים בישראל, בחן בוץ

ש התנועה את שם והקימו לארגנטינה
כ לשמאל, הציונות בין לגשר מטרתה
 התנועה אנשי השומר־הצעיר. דוגמת

 בחן, קיבוץ של שליחים על-ידי מודרכים
ו סטרוגו יצחק הם הנוכחיים והשליחים

שלוש — שולמן לילי וכן קלרה, אשתו
בחן. קיבוץ חברי תם

המחתרת לתנועת קומיטי בין הקשרים

 את היוו אלה תגמול עולזת־ ך(
 הסוכנות בין הנקם במילחמת השיא •
 — בארגנטינה ישראל שגרירות לבין

ה חשבון על כולה, המתנהלת, מילחמה
 ללא- והמשפיעה במקום, היהודית קהילה

ה בעבודת המתגלות התקלות על ספק
 שליחי־הסוב־ ששת מעצר כמו שליחים,

בקורדובה. נות
ה בטענות צדק של רבה מידה יש

 זה הלוחמים הצדדים שני של הדדיות
ה שליחי 64 פועלים בארגנטינה בזה.

מחל- שליחי 28 מהם :היהודית סוכנות

פי הזמנה. על־פי אלא השגרירות, בית
ביותר. חמור כזו הוראה של רושה

 השגרירות בית ורחוקה, זרה במדינה
 ישראלי, אזרח לכל קטן ישראלי אי הוא
 של רישמי לשליח וכמה כמה אחת ועל

 היא היהודית הסוכנות והרי המדינה,
בארגנ ישראל. מדינת של מוסד עדיין
 השאר מבלי אנשים נעלמים שבה טינה,
 האנטישמיות משתוללת בה ואשר סימן,
מנשוא. קשה כזו הוראה מעצורים, ללא

ה על לחצים הפעילו הסוכנות נציגי
 הגזירה: את לרכן־ ניאות וזה שגריר,

ל להיכנס יוכל הסוכנות של שליח כל
 ו־ לחודש, אחת הזמנה, ללא שגרירות,

 פעמיים לשם להיכנס יוכל ראש־מחלקה
בחודש.

כנס־הנשים
נאסר
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פיק שליח־קצוו
 ישראל הוא שראשה קת־הנוער־והחלוץ,

 למיניהם, חינוך שליחי 23 אבן־שושן;
 בראשות מחלקת־העלייה שליחי שמונה

מח ליתר שייכים והשאר רקנאטי, דני
הסוכ מחלקות שש לכל הסוכנות. לקות

באר נציגות יש בישראל היהודית נות
 למחלקת- מיוחד נציג אפילו יש גנטינה.

ישי כפוף והוא הסוכנות, של יחסי־החוץ
היהודית. הסוכנות ליושב־ראש רות

הוק הסוכנות של יחסי־החוץ מחלקת
 וממשיכה ישראל, מדינת קום לפגי מה

 מחלקת שליח עושה מה מאז. להתקיים
ש בארגנטינה, הסוכנות של יחסי־החוץ

שג־ בדמות נציגות ישראל לעם יש בה

 אומנם, עניינים. לסכם יהיה ניתן ועימו
 נהנה רקנאטי דני מחלקת־העלייה, מנהל

 עמיתיו אולם רעיו, פני על בכירה מעמדה
בקולו. לשמוע מוכנים תמיד לא

 פעילות כל שבה ארץ היא ארגנטינה
ה תפס כאשר ומסובכת. קשה אירגונית

 פיזור על הורה הוא השילטון, את צבא
 כולל פוליטיות, ומפלגות אירגונים 45

 של הם אירגונים 43 מאלה, עיתוניהם.
 כל אולם הימין. של שניים ורק השמאל
 המיפלגות על גם אסורה פוליטית פעילות
 להוציא להן ושמותר נאסר, לא שקיומן
 קומוניסטית מיפלגה גם זה ובכלל עיתון,

ה יהודית, סקציה שלה פרו־סובייטית
באידיש. יומי עיתון מוציא

לפ גובל פוליטיות פעולות על האיסור
ש שיחה בשעת מגוחכת. בקיצוניות עמים

 כי לו סופר נירגד, השגריר עם קיימתי
 על אסר בקורדובה הממלכתי התיאטרון

 הציוניות הנשים לאירגון יובל כנס קיום
 •הכיס כי נכתב, בכרזות :הסיבה באולמו.

 הציונית, בתנועה הנשים אירגון של הוא
פולי תנועה היא הציונית התנועה והרי
 פוליטית. פעילות כל לבצע ואסור טית
 נשים בכנס מדובר כי הטענה עזרה לא

הפעי ידועים. אמנים בהשתתפות בלבד,
זה. וזהו אסורה, הפוליטית לות

 השילטונות
עין עוצמים

 ההסברה דרך גרמה רכות בעיות
שהכרי מחלקת־הנוער־והחלוץ, של /
 בכל תפוז, מיבצע שמכונה מה על זה

 נערים להבאת מיבצע זהו העולם. רחבי
ב־ בקיבוץ ולימודים עבודה לחצי־שנה

 בתי- שהפכו בספינות שוכנו הפוליטיים
 במחתרות השילטון מילחמת צפים. סוהר

והשי האמצעים בכל מתנהל השמאליות
 שואלים. כך ואחר יורים, קודם — טות

 עמי לשאת הוזהרתי לארגנטינה כשהגעתי
 כוחות יבקישוני כאשר הדרכון. את תמיד

 ידי את להושיט עלי לתעודותי, הביטחון
 אסור ואסור, — הדרכון אל לאט־לאט

ש במעיל, פנימי בכיס להחזיקו בהחלט,
 מומלץ אקדח. שולף שאני יחשבו מא

 יעלי־צנח־ לנעול אסור זקן. לגדל שלא
 הולך, אני לאן תמיד להודיע יש נים.
 יוכלו סביר, זמן תוך אחזור לא שאם כדי

לחפשני. להתחיל
בילבד. רושם לשם אינן אלה הוראות

 בבואגוס־ היישראלים של לחם־חוקם הן
 מחלקת- שליחי של ובעיקר איירס,

 הכלתי־חוקית בעבודה העוסקים העלייה,
לישראל. יהודים העלאת של

מודא ארגנטינה ממשלת כי לזכור יש
 קיי- המדינה. מן ההגירה שיעור בגלל גת

 זה־ זו, מארץ מואצת מוחות בריחת מת:
בתופ להילחם כדי הכל עושים שילטונות

 הישראלים כי יודע השילטון הירידה. עת
 ושותק. עין עוצם עולים, בהוצאת עוסקים
 בארגו.- שנה מדי קונה ישראל :הסיבה

 כימעט דולר, מיליון 30ב־ בשר טינה -
 מארגנטינה הייצוא נגדי. ייצוא כל ללא

לשנה. 1500כ־ עולים, של הוא לישראל
 בעבודת הסוכנות אנשי הסתפקו אילו
 חיכוכים נוצרים היו לא שקטה, עלייה
רבים.

שהעיר
 פרשת בשעת בצדק: נירגד, השגריר
הד הכלא. מן השליחים ששת שיחרור

טטדוגו שליח־עצוו
 הצבאית. ההפיכה לפני עוד התפתחו

ה אנשי בין כי טוענים, השילטון אנשי
 היו טוקומאן באיזור שנהרגו מחתרות

 בקיבוצים ששהו יהודים, כשישים גם
 הם כי ברור לארגנטינה. וחזרו בישראל

 נציגי של לפעולות בחשד מתייחסים
אח ציונית חלוצית תנועה כל או קומיטי

ה המחתרות עם בקשרים החשודה רת,
בארגנטינה. שמאליות

 לשירותי- היה נראה השנה ביולי 22ב־
 משהו קורה כי הארגנטיניים הביטחון

 ידוע שמאלי מרכז קורדובה, לעיר חשוד.
והשמאל, הפועלים אירגוני חזקים שבו

)54 בעמוד (המשך .. 23 1


