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ש לפגו
שה את דיי! מ

 מסע שד העיקריות המטרות אחת
 לארצות• דיין משה שר־הכיטחון

 לכיקו- כניגוד הושגה. לא — הכרית
 נפ- לא כארצות-הכרית, הקודמים ריו
 ניכסון, ריצ׳ארד הנשיא עם דיין <ש

מא נעשו שמאחורי־הקלעים למרות
כזו. פגישה לארגן רכים מצים

 כ־ בארצות־הברית הקודמים ביקוריו בשני
 לנשיא ניכסון של בחירתו ערב שר־ביטחון,

 ניכסון ביו פגישות סודרו בחירתו, ואחרי
 לו הסבירו ניכסון של שיועציו אחרי לדיין,

 1 לפגישתו שתהיה הרבה החיובית התהודה את
אמריקה. יהדות באוזני דייו עם

,פגי־ לארגן נסיון נעשה הפעם גם
 כדו על הוכרז שלא למרות כזו. שה

 כקשה כל כמוכן, הוגשה, לא רשמית.
 להסתכן לא כדי הרשמיים, כצינורות

השתד כאמצעות אולם רשמי. כסירום
גישו נערכו לנשיא, המקורכים לנים
 הפגישה היתה הפעם זה. ככיוון שים

 לתקן כדי דיין למשה כיותר דרושה
לאח שנפגעה הציכורית תדמיתו את

רונה.
 של שיועציו אחרי נכשלו, הנסיונות כל
מהפגי היחידה התועלת כי לו הסבירו ניכסון

 ניכסון, דיין. של ליחסי־הציבור תצמח שה
 לו להועיל העשויות פגישות מחמיץ שאינו
יועציו. לעצת הפעם נשמע הבחירות, בשנת

ד רביו תנג בן מ א ל

 גור לאלוה יש הככיר תפקידו כתוקף
 סופר לאף שאין ולארכיונים למיסמכים גישה
 על שפקד כמי כן, כמו אליהם. גישה אחר

 כיכולתו היה ירושלים, כיכוש עד הקרב
תחקי ולערוד ראשון מכדי עדויות להשיג

אחר. למישהו יינתן שלא דכר רים,
 יתבעו למוטה, שניתן ההיתר בעקבות כי יתכן

 לכל חופשית גישה להם לאפשר נוספים אנשים
 על הקרב בפרשת הקשורות והתעודות המיסמכים
ירושלים.

 ין יג י פ ישא ר ג
ונאמן חופש* חי,

 השמועות לגל כסיס ושום שחר שום אין
 כשכועות המדינה את שהציף הזדוניות

מ העולה ככיכול, נעצר, לפיהן האחרונים,
 דטוכת כריגוד כחשוד פייגין, גרישא רוסיה

זרה. מעצמה
 זכתה בדיוק שנה לפני לארץ שעלייתו גרישא,

 לארץ, לעלות זכותו על מאבקו בשל רב לפירסום
סולל־בונה. של הקליטה במחלקת כיום עובד

אם ר ה ד ט א ח
* למפ״ם מלויי׳

 את מיקוניס, שמואל מק״י, מזכ״ל של הכחשתו
 למפ״ם להצטרף מק״י ראשי של כוונתם על הידיעות

לראשו שפורסמו — למערך לכניסתם ראשון כשלב
 בינה סתירה אין אולם נאמנה. היא — זה במדור נה

 על יערי מאיר עם ח אכן סנה שמשה העובדה לבין
כזו. אפשרות

 מאמין המערך, עם לאיחוד השואף סנה,
 זו, תוכניתו להגשת כמק״י כרוב שיזכה

 מתנגדים מק״י מראשי ואחרים שמיקונים
כתוקף. דה

 לא כי ונראה למשכב סנה הד״ר נפל בינתיים
 ניכר. זמן במשך פוליטית לפעילות לחזור יוכל

 האיחוד בכיוון שיזם המהלכים כל הוקפאו ממילא
מפ״ם. עם

ת יי ידו ג ים י אפו שיו  פד
ת כנו היהודית בסו

כפרשיות התפוצצויות צפויות כי נראה

היהו הסוכנות של כת להכרות הקשורות
דית.

 חצי בסביבות הוא הסוכנות של הכספי המחזור
 פיקוח כל אין זה כסף על בשנה. דולאר מיליארד
הסוכנות. מבקר של לביקורתו פרט ציבורי,

ארו מיא פ
ה תהיה ש חנ סנ

 שהיתר. מי פארו, מיא האמריקאית הקולנוע כוכבת
 את הנראה כפי תגלם סינטרה, פרנק של אשתו

 בסרט סנש חנה הארץ־ישראלית הצנחנית של דמותה
גולן. מנחם הישראלי הבמאי שיביים

 ישראלית- כקופרודוקציה שיופק כסרט,
 היימן, ג׳ון הכריטי המפיק על־ידי כריטית,

 הצרפתיה השחקנית גם הנראה כפי תכככ
 של אמה תפקיד את שתגלם סניורה, סימון

סנש. חנה

ד ״הבראנדה״ נג
הפרקליט■□

 הישראלי, התחתון העולם מאנשי כמה
הח קיכדו — ״הכראנז׳ה״ כשם המכונים

 שימליצו עורכי-דין נגד כעתיד לפעול לטה
 פליליים כמעשים שנתפסו לקוחותיהם בפני

 המיש■ עם פעולה ולשתף לעדי־מלד, להפוך
שותפיהם. נגד טרה

 עור־ מיספר לידיעת לאחרונה הובאה זו החלטה
 לאחרונה הפכו מלקוחותיהם שכמה פליליים כי־דין

 מניעת מלבד כי הודעה, באותה נאמר לעדי־מלך.
 להסתכן עלולים הם פרקליטים, מאותם קליינטורה

 החלו ההודעה ממקבלי כמה במשרדיהם. בפגיעות גם
עצמית. להגנה חם בנשק להצטייד לאחרונה

ת מרו ח9■טהח
ת ערכו וים1עתו מ

העיתו במערכות והפגיעות ההצתות גל בעקבות
 בקטי־ העיתונים מערכות עתה נכללות בישראל, נים

 מבחינת הביטוח, חברות לגבי דיסקוטקים של גוריה
שלהם. והפגיעות הסיכון

 כי- את לחדש מסרכות הכיטוח הכרות
 יוצכו כן אם אלא העיתונים, מערכות טוח

 נסיונות למניעת מזויי״ים שומרים כמערכות
חוזרים. התנכלות

הקירבה״ ב״שיחות
 תקבל בו מצב להיווצר עשוי הראשונה בפעם

 המנוגדת בכיר פקיד של דעתו את ישראל ממשלת
 הוא המדובר עליו. הממונה השר של לדעתו בתכלית

 או הקירבה״ ב״שיחות הישראלית לנציגות בקשר
 כשיטת האמריקאים מציעים אותם המלון״, ״שיחות

למצריים. ישראל בין משא־ומתן ניהול
 יתנו אומנם המצרים אם ברור שטרם למרות

 תתקיימנה, השיחות ואם אלה לשיחות הסכמתם את
יש ממשלת את ייצג לא אבן אבא ששר־החוץ ברור
 בעבר כבר המפורש. רצונו למרות אלה, בשיחות ראל

 שאבן רבין, יצחק בוושינגטון, ישראל שגריר התנגד
אחר. שר לתפקיד למנות הציע בשיחות, ישתתף

תת אם דכר, של שכסופו לוודאי קרוב
שג של כדרג תיערכנה הן השיחות, קיימנה
רכין. יצחק כהן ייצג ישראל ואת רירים,

אלוף ב גור ה תו כ י
ר פ ידושלים על ס
(״מו מרדכי האלוף הצפון, פיקוד אלוף

 של כמרכז עצמו את למצוא עלול גור, טה״)
 שהוא העוכדה סכיכ שתתעורר סערה,
 על ספר ולפרסם לכתום רשמי היתר קיכל

 ששת־ כמלחמת המזרחית ירושלים כיכוש
פעיל. כשירות כעודו הימים

התי לא מעולם חסר־תקדים. מעשה הוא זה היתר
 לפרסם פעיל בשירות בכיר לקצין צה״ל שלטונות רו

 גור, (מוטה בצה״ל בתפקידיו הקשור נושא על ספר
ואג ילדים סיפורי לפרסם היה יכול אחרים, בקצינים

דות).
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