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 בישיבה בריודהמועצות. יהודי עליית
 הפגנה לארגן התוכנית אושרה גם

 בין הפגישה ביום בוושינגטון גדולה
 הוטל ההפגנה אירגון לגורבאצ׳וב. רגן
העו המועצה של האמריקאי הסניף על

 אלף 250 של תקציב לה ואושר למית,
ההפגנה. לאירגון דולר

 מנחם מלוד בתקופת התחיל הכל
 התקיימה 1971 בשנת בישראל. בגין

 אירגונים של עולמית ועידה בבריסל
 ברית־המו־ יהודי עליית למען יהודים
בינלאו במועצה בחרה הוועידה עצות.
הל המועצות מראשי המורכבת מית,

 שבה נשיאות, וכן השונות, אומיות
המו של והמנכ״לים הנשיאים חברים
הלאומיות. עצות

היש המועצה הם הפעילים הגופים
 הרמן, אברהם עומד שבראשה ראלית,
האו ונשיא מישרד־החוץ איש לשעבר

העברית. ניברסיטה

 היהודים. האירגונים של אירגון־הגג
 הוא בפועל האמריקאית המועצה מנהל

יהודי. אמריקאי
 בידר ברונפמן אדגר נבחר מאז

 התחיל הוא העולמי, היהודי הקונגרס
המו במיסגרת הקונגרס בשם לפעול

העולמית. עצה
 ופילים גולדמן נחום קודמיו,
ה את לערב סירבו קלוצניק,

 אנטי-סוביי- בסעולה קונגרס
 את שינה ברונסמן אולם טית,

המדיניות.

טרמפיסטים
שונים

הלאו המועצות של המימון ל ^
 בא העולמיות, וכן השונות, מיות ^

היהודית(פורמא הסוכנות מן מחציתו
 העולמית) הציונית ההסתדרות מן לית

הישראלי. ממישרד־החוץ ומחציתו

הפופו המקום היתה לא העונה שיא
ביק שצ׳רנסקי שאביטל היחידי לארי

 בברית־ שהה בעלה שבהן בשנים בו רה
 היקנה לוח־מסעותיה המועצות.

 ״נוסע של תארים כמה לה
בטי ואלוסת-העולם מתמיד״

 ראשי־ עם נפגשה היא סות.
 דרף-קבע, ונשיאים ממשלות

 על השימחה בי לקוות רק ויש
 אותה פיצתה בעלה שיחדור

 סביב מסעותיה הפסקת על
העולם.

הביגונים, כך בעבר, אביטל כמו

 הנודלים או והמנדלביצ׳ים הסלפקים
 תודות פירסום שצבר מי כל כיום.

 בהמתנה בברית״המועצות לישיבתו
 יציאתו עם מתחיל לישראל, לוויזה

 שר־ את גם המבייש באורח־חיים
שריר. אברהם התיירות

 רב. כסף! עולה זה אורח־חיים
 ארוחות בתי־מלון, טיסות,

 מאות עולה הכל — ופגישות
 מי דולרים. מיליוני ואף אלפים
ההוצאות? את משלם

משלם!
ב התקיימה שבועות כמה פני ^
העו הנשיאות ישיבת ניו־יורק /

 למען העולמית המועצה של למית
 אליה הגיעו ח.1ברית־המועצ יהודי

 דולצ׳ין אריה היתר, בין מישראל,
 עקיבא הסוכנות), יו״ר אז (שהיה

 כמה ועוד הסוכנות, גיזבר לוינסקי,
 הסוכנות על־ידי שולמו שהוצאותיהם

 רימס׳ במלון ושהתגוררו היהודית,
המלו לדורף־אסטוריה,1בוו או המפואר

וה הסוכנות ראשי על החביבים נות
 דולר 240( המאוחדת היהודית מגבית

ליחיד). ליום
גם באו לישיבה

האמ המועצה הוא נוסף פעיל גוף
 אברהם, מורים הוא שנשיאה ריקאית,

האמריקאית, ועידת־הנשיאים נשיא

בגין עם מנדלביץ יוסף
לעסקן הודיעו הסובייטים

הח במלון התאכסנו שלושתם
 הישראלי. משרד־החוץ על ביב

 ויתר שלושתם, של המלון חשבונות
 בכרטיס״אשראי שולמו הוצאותיהם,

 של אקספרס אמריקן
 בניו־יורק הישראלית הקונסוליה עובד

ברית־המועצות. יהודי בנושאי המטפל
במ שחלה בתפנית דנה הנשיאות

 עליית לגבי ברית־המועצות דיניות
 ראש־הממ־ יאמר מה והחליטה יהודים,

 שהיתה בפגישתו שמיר יצחק שלה
לגבי רגן רונלד הנשיא עם צפויה

שמיר עם סלפק ומאריה ולאדימיר
מיוחד ומטוס דולר אלף 20

 ינואר, בחודש שנים, כמה פני̂ 
 אינטרלאקן הידועה בעיירת־הסקי /

 מב־ אחד של ללובי נכנסתי בשווייץ,
 וקראתי בעיר, היקרים תי״המלון

 שהודיעה שפות, בכמה מודפסת מודעה
 בחדר־ישיבות במלון, תופיע הערב כי

 שצ׳רנסקי, אביטל אסירת־ציון מסויים,
ה הסירובניקים סיבלות על ותספר
בסי והיושבים לציון, לעליה כמהים

 לבוא הכל את הזמינה המודעה ביר.
 שלח עד1 עליה היה וחתום ולשמוע,

באינטרלאקן. עם׳ את
ב־ הנודעת בעיירת־הסקי הביקור

ל (או: מי!) ארו רו עו לרו
ליש מחוץ הנעשות מיוחדות פעולות

הר ואירגון אירוח הפגנות, כמו ראל,
המח ממומנות סירובניקים, של צאות

והמח הלאומית, המועצה על־ידי צית
 הקהילות אירגוני על־ידי השניה צית

המקומיות.
 המקומיות שהקהילות מכיוון

̂  המגבית מכספי מתוקצבות
 גם שלמעשה הרי היהודית,

 הסוכנות מן מקורו זה מימון
המ היהודית המגבית (כספי

 את ברובם מממנים אוחדת
המקומיות, הקהילות פעולות

■■₪33וו וחחונהו■

טיסות על הוצאו [(■ליונים טוב. ביזנס זה


