
לנדאו נגד נואטו
לא פלאטו לדיברי ציון. אסירי

 לנדאו השר של המחדלים נגד מוחה פלאטו
 ובשיחרור ברית־המועצות יהודי בעליית בטיפול

 שמאחריו מלנדאו יותר יצליח בודד, כאיש שהוא, ייתכן
 זה של התנכלותו כי לנדאו נגד טוען פלאטו משאביה. כל על כולה הממשלה עומדת

 השר בעוד זוכה, הוא שבו ובפירסום פלאטו של בהצלחה מקינאתו רק נובעת לפעילותו
לפעולותיו. ממשלתית הכרה להשיג פלאטו משחדל עתה זה. בשטח כלל מצליח אינו לנדאו

 בישראל. גם אחדות פעמים ביקר ואשר
 חודשים, כמה לפני פלאטו עם נפגש לואיס
 ריגול גורמי בישראל. האחרון ביקורו בעת

 כיום הוא לואיס כי מעריכים בינלאומיים
 שיל בהירארכיה הראשונים מחמשת אחד

בברית־המועצות. הקג״ב
 ו־ טלקס קישרי מקיים החל פלאטו

 אחדות פעמים בינלאומיות, שיחות־טלפון
 מזכי- לואים. רקטור עם בשבוע,

 מכשיר את המפעילות פלאטו, של רותיו
 בתל- אל־על בבית שבמישרדו הטלקס
 במוסקווה, עמיתיהן עם התיידדו כבר אביב,

 ובמילות ב״ביי-ביי״ שדר כל וחותמות
 פלאטו ביקש השדרים באחד שונות. ברכה

 אנאטול של אמו עם לשוחח מלואים
 תיקווה בה ולטעת במוסקווה, שצ׳ראנסקי

 בקרוב. שוב בנה את לראות תזכה כי
הטל מיספר את ללואים הודיע אן* פלאטו

במוסקווה: שצ׳ראנסקי הגברת של פון

 איתה. להתקשר הסכים ולאים ,1505398
 לדאוג מלואיס פלאטו ביקש טלקס באותו

 לאלו, אברהם הישראלי שלעורך־הדין לכך
 אשרת- תינתן פלאטו, של המישפטי יועצו
 על שם להגן שיוכל כדי לרוסיה כניסה

 לואים השיב זו בקשה על שצ׳ראנסקי.
גלופה). (ראה בשלילה

סלפאק______
מוגדייל וביקור

 מטפל שצ׳ראנסקי בעניין רק לא ולס
התי פרטיזאני. באופן פלאטו־שרון

 בדרכי- לוקה כץ ג׳סיקה היהודיה נוקת
 רק יש כי טוענים ורופאים שלה, העיכול

 לנתח המסוגל בארצות־הברית אחד רופא
 ובורים נטאלי ג׳סיקה, של הוריה אותה.

פלאטו־שרון אל ממוסקווה טילפנו כץ,
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 בהתייחס פלאטו־שרון. מר לב ״לתשומת :19.6.1978ב־ בתל־אביב פלאטו־שרון של ישרדו
 שלך לעורן־הדין רישיון מתן לגבי שלילית בינתיים התגובה הראשונה, קשתך

 (בברית כאן להישאר חייבים ההורים :כץ לתינוקת בהתייחס (למוסקווה). לכאן בוא
 שהחוק או חסוי. חומר עם הקודמים מגעיהם בגלל שנים, כארבע של לתקופה ועצות)

 רשות להם תינתן אולי, או קודס־לכן, לצאת להם להרשות כדי להשתנות, רך
לואיס.״ דרישת־שלוס, סופית. תשובה בידי שתהיה ברגע אליך אתקשר חריג. קרה

 של לטלקס בתשובה עזרתו. את וביקשו
להר אי-אפשר כי לואים לו הודיע פלאטו

 ברית- את לעזוב כץ לבני־הזוג שות
 מגע בעבר להם שהיה מאחר המועצות,

 איש לשלוח הציע שרון חסוי. חומר עם
 אולם התינוקת, את לקחת כדי לווינה שלו

הפועל. אל דבר יצא לא עדיין בינתיים
 סלפאק, ומריה ולדימיר של בעניינם גם
 בבית- עדיין והיא למאסר נידון הוא

 יחד נשפטה אשר נודל, ואידה חולים,
 שלח הוא פלאטו־שרון. התערב סלפאק, עם

 לדאוג ממנו דרש ובו לואיס לוויקטור שדר
 שנשלח זה, בשדר ישוחררו. שהשלושה

 כי פלאטו-שרון טען השנה, ביוני 24ב־
 אי־נעימויות בפני תעמוד ברית־המועצות

 הד על ״לשמור כדי בינלאומי. בהיקף
 אמר, בעולם,״ רוסיה על החיובית דיעה
 אלה ששלושה בחריפות מייעץ ״אני

 מיברקי־מחאה 60,000 מייד. ישוחררו
העולם.״ רחבי מכל לרוסיה יישלחו

 :פלאטו־שרון אומר הטלקס בהמשך
 את לתשומת־ליבך להביא ״ברצוני
 ארצות־הברית, נשיא סגן של ביקורו
 לא ביולי. 2ב־ בישראל מונדייל, וולטר
 כדי תוך ינופח זה שעניין רוצים היינו

 על בפניך להצביע ברצוני כאן. ביקורו
סלפאק הזוג של (מעצרם זה שעניין כך

 עצם על לו נודע ממשלתיים ממקורות
 פלאטו- את אליו זימן הוא המגעים. קיום
 פעילותו, את שיפסיק ממנו ודרש שרון

 זה. בכיוון הממלכתי במאמץ המחבלת
 מיבצעים כמה ללנדאו, המקורבים •לדיברי

 בגלל נכשלו המדינה על־ידי שתוכננו
 מתואמת שאינה פלאטו־שרון, של פעילותו

 אלה. טענות דוחה שרון ופרטיזאנית.
 למען דבר עושה אינה המדינה לדבריו,

 לנדאו של ומישרדו ברית־המועצות, יהדות
״אימפוטנטי.״ הוא

 מנחם ראש־הממשלה אל לנדאו פנה אז
 פלאטו־שרון. אצל להתערב וביקשו בגין,

 קודרים בצבעים בגין בפני צייר לנדאו
 בגין אולם פלאטו, של פעילותו תוצאות את

 ידיד שהוא ללנדאו, והורה להתערב סירב
 להפריע שלא רבות, שנים מזה שלו אישי

לפלאטו.
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 בעניין ותוכניותיו מעשיו על מידע ביקש ■״

 קשריו על ודיווח ברית־המועצות, יהדות
שילטונות ועם הקג״ב עם פלאטו של
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 אל שרון פלאטו של ממישרדו שנשלח טלקסמתדאביב הודעה
 היא השניה השורה במוסקווה. לואים ויקטור

 זו ידיעה העבר ״אנא :בגלופה .7799 קרומוס במוסקווה, הקג״ב של הטלקס מיספר
 היא היחידה שדאגתנו מאחר כץ. ג׳סיקה בעניין היקר, לואיס מר לואיס. ויקטור למר
 כך ההורים, ללא לווינה, תובא שהיא לארגן אפשר האם התינוקת, של מצבה לגבי
 לטיפול לארצות־הברית איחה ויסע בווינה אותה יקח שמישהו לארגן נוכל שאנו

 הוא הטלקס המשך בגלופה. שמצולם מה כאן עד מישהו...״ בוודאי יהיה זה הרפואי?
 שלי האישי מהצוות מישהו או רופא אזלי אפריקאי, או אירופי דרכון ״עם :כלהלן

להוריה.״ תוחזר היא ומשם לווינה, הבריאה הילדה את יחזיר אדם אותו בארצות־הברית,

 חמורות תוצאות לגרום עלול נודל) ואידה
המתוכננת. האולימפיאדה לגבי

 מזכירתו מתעניינת טלקס אותו בסוף
 קיבל לואיס ויקטור אם פלאטו־שרון של
 בן, נולד שלשרון כך על הידיעה את

 :ממוסקווה לואיס מזכירת של ותשובתה
ברכות.״. ״קן.

 הפרטים ידועים לא לנדאו חיים לשר
 לואיס, עם פלאטדשרון של המגעים על

כי אם במיזרח־גרמניה, ופוגל הקג״ב

ש השניים, בין בשיחה מיזרח־גרמניה.
 לראש־הממשלה, אחר־כר הועבר תוכנה

 ואנשיו לנדאו על סומך אינו כי פלאטו טען
 ידלפו מפעילותו שפרטים חושש הוא וכי

החוצה.
 דיון שבועיים לפני שנערך, בעת
 ברית״המועצות, יהדות בעניין בכנסת

 סלפאק ולאדימיר של פיסקי-הדין בעיקבות
חוצב- נאום פלאטו נשא נודל, ואידה
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