
במדינה
העם

ם1מ ד3*ד3 בדי
השגה יום בהתקרב

המדיגח, לעצמאות 33ה״
 רומה היא

אנטי״טמית לקאריקטורה
 גדולים מקומות־עבודה בכמה
 ליד ציבוריים טלפונים הותקנו

 יוכלו שהעובדים כדי חדר־האוכל,
ב שלהם הבורסה בענייני לטפל

הפסקה.
וב במישרדים, באוניברסיטות,

הצ בבתי־הספר, גם מקומות כמה
 וקשישים צעירים אזרחים טיידו

לח להקשיב כדי בטרנזיסטורים,
הבורסה. דשות

 את הבליטו עצמם עורכי־החדשות
 מעניינות שהן ביודעם הידיעות,

חד מאשר יותר הציבור את עתה
 ואף וביטחוניות, מדיניות שות

 מהדורות־ כמה הספורט. מחדשות
 מן בידיעות נפתחו ברדיו חדשות

 לראש גם הגיעו והן הבורסה,
בעיתונים. הראשונים העמודים

במדינת־ישראל, קורה זה כל
לעצמאו 33ה־ יום־השנה לקראת

אנ לקאריקטורה דומה המצב תה•
 הנבואות כל הגשמת — שמיתטי

ש שונאי־היהודים של הלגלגניות
הציונות. לידת עם הושמעו

 מורה השבוע שאל ?״ נשמע ״מה
 בית- בחצר מתלמידיו, אחד את

 השיב בילבד,״ ״מוכרים הספר.
.11ה־ בן הנער

הכנסת
^הבזיטחון חוץ

 הפד תקציב־הביטחון
 כין מישהק פדור
 בשהקציגים עסקנים

פוליטי וכי7 הפכו ,
הכנ של ועדת־החוץ־והביטחון

 ותוכן רבה יוקרה בעלת היא סת
ל רוצים חברי־הכנסת כל מועט.
חבו שזוהי מכיוון בה, חברים היות

ל אין אולם ״מכובדים״. של רה
 עצמאי לחקר כלשהם כלים וועדה

 של מפיהם חיה והיא הבעיות, של
 חברי- יודעים לרוב צה״ל. קציני

 עיתונאים מאשר פחות הוועדה
יודעי-דבר.

החל תקבל זו שוועדה הרעיון
אב להיות היה יכול ביצועיות טות

 שהשתרר המצב לולא — סורדי
 שר־ביטחון. אין המדינה. בצמרת

 ה* רבה. במידה מנוטרל סגן־השר
כשר־בפועל. עתה מכהן רמטכ״ל

 הן מאחריותו, משתמט בגין מנחם
כראש־הממשלה, והן כשר־ביטחון

הנ בוויכוח למעשה מתערב ואינו
 ה־ ובין מישרד־האוצר בין טוש

תקציב־הביטחון. על רמטכ״ל
 החלל ולתוך — ריק חלל נותר

ה המכובדת, הוועדה נכנסה הזה
חובבנית. יי

 האחרון בשבוע פוליטי• הון
להי לרמטכ״ל שר־הביטחון התיר
 באוזניו ולנהל שר־האוצר עם פגש

תקציב־הביטחון. להגדלת תעמולה
 חדש הוא ארידור יורם השר אולם

 בשלב יכול הוא ואין בתפקידו,
היוע עצת נגד לפעול מוקדם כה

ה מישרדו. של המיקצועיים צים
השתנתה. לא הקיצוצים על החלטה

ב חסר־תקדים דבר קורה עכשיו
 באד־ מקובל הדבר כי אם ישראל,

 עוסקים הצבא ראשי צות־הברית:
מערכודתע־ ניהול — ב״לוביאינג״

הכוו הכנסת. במיסדרונות מולה
 חברי־ על להשפיע :הגלוייה נה

האופוזי אנשי וביניהם הוועדה,
 המוגש התקציב את לשנות ציה,

הממשלה. על־ידי
 מצב זהו ערב־בחירות של במצב

 לאנשי* מאוד קשה כפליים. מסוכן
הפיתוי בפני לעמוד האופוזיציה

ו ״ראיה זה נ

הרב
 ״בירת - חשאיות גישות ה

ל ו ג רי ה סוכ — אירופה״ של "
מ כשהם במחתרת הנפגשים נים

 בידיהם, פיהם הסתרת תוך שוחחים
ל יוכלו לא שקוראי־שפתיים כדי

אינטריגה — הדברים את פענח
------------בינלאומית
 לבנות אפשר כאלה מיסודות

 טרא־ ,ריגול סרט בינלאומי, מותחן
 פירסם השבוע קומדיה. או גדיה

לשעבר, קארטר ג׳ימי של יועצו

 שהתיימר סיפור ליפשוץ, רוברט
ש אך עוצר־נשימה, סקופ להיות

קו יודעי־דבר, של בעיניהם היה,
זולה. מדיה

הנפשות:
 ממשלת ראש קרייסקי, ברונו
אוסטריה.

 של יועצו ליפשזץ, רוברט
ה חבר סארטאווי, עיצאםקארטר. הנשיא
 איש״ הפלסטינית, הלאומית מועצה
עראפאת. יאסר של אמונו

 של שר־הביטחון וייצמן, עזר
ישראל.
 יהודי־ מיליונר צ׳ארני, לאון

 וסוחר־נשק, עורך־דין אמריקאי,
 וייצמן עזר של ואיש־אמונו ידידו

הלבן. בבית ויצא שנכנס
 יהודי־ מיליונר בהנא, קארל
 של ואי־ש־אמונו ידידו אוסטרי,

בינלאומי. איש־עסקים קרייסקי,
האוס השגריר אמרי, הרברט

בביירות• טרי
 השגריר יהודי. דלף, מילטון
בווינה. האמריקאי

ונדידה: ה
 בני־ תפיסת אחרי ימים שלושה

הת בטהראן האמריקאיים הערובה
 לו וסיפר ליפשוץ עם צ׳ארני קשר

 יכול שהוא לו הודיע קרייסקי כי
 הציע הוא שיחרורם. למען לפעול

ה איש בליוויית לווינה, לבוא לו
הממש בשם ולתת לשאת מוסמך

האמריקאית. לה
 צ׳ארני :הפוכה היתה (האמת

 וביקש קרייסקי עם שהתקשר הוא
ידידו באמצעות התערבותו, את

להת פוליטי, הון זה ממצב לעשות
 להבאיש כדי הקצונה לימין ייצב
עלו כזה במצב הממשלה. ריח את
 לעסוק ועדת־החוץ־והביטחון לה

מהביטחון. חוץ בכל,
 הרת־ להיות עלולה התוצאה אך
 המרות של נוסף עירעור :אסון

הפי הצבא, על המעשית האזרחית
בתוך־מדינה. למדינה הצבא כת

תקה
כהנא). קארל היהודי־אוסטרי,

 מהנשיא אישור שקיבל אחרי
ו ואנס סיירוס שר־החוץ קארטר,

 לים־ טס סונדרס, הארולד עוזרו,
ה לווינה. צ׳ארני, בלוויית שוץ,

 קרייסקי עם מייד נפגשו שניים
 יאסר שרק להם אמר וזה בביתו,
 חומייני. על להשפיע יכול ערפאת
 של בכיוון אמריקאי צעד תמורת
 להביא ערפאת יוכל באש״ף, הכרה

בני־הערובה. לשיחרור

 להיפגש לליפשוץ הציע קרייסקי
 נציג סארטאווי, עיצאם הד״ר עם

ה כ״אדם על־ידו שהוצג אש״ף,
הש השכנת למען חייו את מסכן
 פ־יל והפלססינים״. ישראל בין לום
 עם לדבר יכול שאינו אמר שוץ
אלו :והוסיף (כימעט אש״ף איש
ישמור!). הים

 לדון רוצה שהיה אמר צ׳ארני
 קרייס־ וייצמן. עזר עם העניין על
 מייוחד במטוס אותו הטיס קי

התייע וייצמן כינס ושם לישראל,
 הצבאיים יועציו של מייוחדת צות
 שיחרור של באפשרות לדון כדי

צב מיבצע באמצעות בני־הערובה
 לפחות להשתתף ניתן לצ׳ארני אי.

 בסופו (!). זה סודי דיון של בחלק
 המומחים לדעת כי וייצמן הודיע

סיכוי. זה למיבצע אין הישראליים,
 עם ליפשוץ נפגש היום למחרת

 הציע אמרי מביירות. שבא אמרי,
במיש יפנה ארצות־הברית שנשיא

 ל־ מוסמך אדם באמצעות או רין
 הפניה עזרתו. את ויבקש ערפאת

קרייסקי. דרך להיעשות תוכל
ל כדי לאש״ף, חשוב זה צעד
 בו נעזרת ארצות־הברית כי הוכיח
 זה לכן חשובה. בעייה פיתרון לשם
 גלוי נשיאותי אקט להיות צריד

יפ כזאת פניה אחרי וחד־משמעי.
השבויים. לשיחרור ערפאת על

אודטימאטו□
ישראלי

התו על מבוסס היה זה תסריט
 במשך שהתנהלו שיחות של צאות

 וסאר־ אמרי קרייסקי, בין היומיים
 סאר־ בין טלפוניות ושיחות טאווי
וערפאת. טאווי

 לוויכוח מעל חדשה. תמונה
 מן אחד אף :עובדה מרחפת כולו

תפי מציג אינו המתווכחים הצדדים
 את המצדיקה חדשה, ביטחונית סה

 תקציב־ של העלאתו או הורדתו
הביטחון.
הש ישראל של הביטחוני המצב

שי תכלית האחרונות בשנים תנה
עבור המצרי, בשלום החל — נוי

בו
 כדי סוידרס עם התקשר ליפשוץ

 שיבוא אמר סונדרס הוראות. לקבל
 ויודיע ואנס, סיירוס עם בדברים

שעות. כמה תוך התשובה את
 מישראל. צ׳ארני חזר בינתיים

 קיבל לשם בבואו כי סיפר הוא
 בנמל־הת־ עצמו וייצמן עזר אותו

 האמריקאי, השגריר ואילו עופה-
 בשארם־אל-שייח/ שהה לואיס, סאם

 יתכן :ליפשוץ (מוסיף במסע־דייג.
תחילה, בכוונה נעדר לואיס כי

 שמא יחשבו לא שהאיראנים כדי
בפ מהלכיה את אמריקה מתאמת

הציוני״). ״האוייב עם זו רשה
תו על לווייצמן צ׳ארני כשסיפר

 השר הגיב בווינה, השיחות כן
 ביותר. חמורה בצורה הישראלי

 אמריקאית מחווה שכל אמר הוא
 כ־ בישראל תתפרש אש״ף כלפי

הת וכהפרת אמריקאית ״כניעה״
 שלא ארצות־הברית של חייבותה

ינ הדבר אש״ף. עם לשאת־ולתת
 תהליד־השלום על מכת־מוות חית
קמם־דייוויד. של

וייצ־ כי היתה צ׳ארני מסקנת
 אמריקאית פעולה שכל דורש מן

״ל כדי לא ישראל״, דרך ״תעבור
למ כדי אלא מישראל״, היתר קבל
וישר אמריקה בין אי־הבנות נוע
תפ שאם התרשם גם צ׳ארני אל.
ב שהוצע כפי ארצות־הברית על

קי ישראלית תגובה תבוא ווינה,
פ תנקוט ישראל וממשלת צונית
 העם את לאחד כדי דראסטית עולה

 מעורער. במצב הנתון הישראלי
בפ תגיב ישראל הברור: (הרמז
צבאית.) עולה

 ל־ סונדרס הודיע מכך כתוצאה
 הפרשה. את לחסל יש כי ליפשוץ

 עם מגע תקיים ארצות־הברית
 שנקבע אחר, בצינור רק אש״ף
 לא לישראל. והידוע לכן, קודם
ל יש אש״ף. לטובת מחווה תהיה
 ההדוק המגע את באדיבות נתק
קרייסקי. עם

 ושם לוושינגטון, חזר ליפשוץ
 ישן גם הוא אישית. לנשיא דיווח

ב בדיוק (וציין הלבן בבית בלילה
היס לילה בילה חדר־מיטות איזה
זה.) טורי
ה הנציגים של הילדותיות על

 פי על לשפוט אפשר אמריקאיים
בסיג־ המספר ליפשוץ, של התיאור

ב וכלה עיראק־איראן במילחמת
 ישראל. על החדש האטומי איום

 האופוזיציה לא הקואליציה, לא אך
 הערכת־מצב מציגה הקצונה ולא

 לגזור היה ניתן פיו שעל מחודשת,
סביר. תקציב־ביטחון

 גם ירד בישראל, נושא כל כמו
 חומר־תעמולה לדרגת זה נושא

לבחירות.

וינה
״ב :קלוקל סרט־טלוויזיה של נון

 ער הייתי בווינה ביקורי משך
 כ,בירת נחשבת שהעיר לכך מאוד

 ואני צ׳ארני האירופית׳. הריגול
 שני סתם אנחנו כי לכל סיפרנו

 במסע־עס־ אמריקאיים עורכי־דין
שביק יריבינו, כי הנחנו אך קים,

 פיק־ מעשינו. אחרי להתחקות שו
בכך. פקו

תפקי על דיברנו לא ״מעולם
בית־מלון של בחדר האמיתי דנו

 במים־ או במונית, או בטלפון או
 צורך יש כי סברנו כאשר עדה.
 לשגרירות מחוץ להתייעץ, דחוף

עשי בטוח, בטלפון או האמריקאית
 בית־המלון, של בטרקלין זאת נו

 תנועת־שם־ את מסתירות כשידינו
 היה, השיקולים טיב גם תותינו.״
זו. ברמה כנראה,

ב גם ליפשוץ: של המסקנה
 ארצות־הברית שמרה זה משבר

ו לישראל להתחייבויותיה אמונים
 אף אש״ף, עם ולתת לשאת סירבה
מנ תלויים היו בני־הערובה שחיי

 להלל כדי זאת מזכיר ליפשוץ גד.
נאמן. כאיש קארטר את

ושק
□ ד מי ש טי אנ

 עלול המצוי האמריקאי הקורא
מס הסנסציוני הסיפור מן להסיק

 אר־ שממשלת לגמרי: שונה קנה
 עד לישראל נכנעת צות־הברית

 את לסכן מוכנה שהיתה כך כדי
 ולפחות בני־הערובה, של חייהם

של שנה במשך בשבי להשאירם
 את להרגיז שלא כדי נוספת, מה

 אחרי בוושינגטון, היהודי הלובי
 וייצמן. מעזר אולטימטום שקיבלה

לאנטי חדשה תחמושת יספק הדבר
ולשונאי־ישראל. שמים

 ב־ כשותף ליפשוץ מכהן כיום
ב יהודיים עורכי־דין של מישרד

 אחרי ג׳ורג׳יה, במדינת אטלנטה,
 ג׳ור־ איש הוא גם קארטר, שג׳ימי

 למרות — השילטון מן סולק ג׳יה,
 וייצ־ עזר של האישית התערבותו

 של במסע־הבחירות שהשתתף מן,
 לאון — של עצתו פי על קארטר
צ׳ארני.

קזס^טיו* ריאוח3
 המוצע הבריאות חוק

טכסיס־בחירות, הוא
שיטחיים שינויים ומכיל
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