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 לו שחסר מה זה ורק אמין. לא שהוא
עכשיו.

הבטחות
 יריביו קיים, ולא הבטיח סרס

להסילו להזדמנות מחכים
 שניתן אבן אבא התבדח השבוע

 בתל־אביב התרבות היכל את למלא
שר־החוץ. לתפקיד במועמדים

 פרס שימעון היחידי. היה לא הוא
 את ממש, שיטתי באורח להבטיח, נהג

 בני- של גדול למיספר התפקיד אותו
אדם.

ברעם, עוזי שחל, משה כמו אנשים
 רענן ואפילו אדרי רפי יעקובי, גד

 מנהיג עם בשיחותאינטימיות זכו נעים
 שלא בהבטחות, וגם מיפלגת־העבודה,

לקיים. דעתו על כלל עלה
אמי ירדה מיפלגת־העבודה בחוגי

 חסר־ מדרגה לשפל פרס של נותו
 ליומו מאוד סמוך דווקא תקדים,
 ההבטחה את לפחות, קיים, פרס הגדול.

 בכל הממשלה ראשות לעצמו: שלו
מחיר.

 ממורמרים ח״כים אותה. ישחק
 יש וכאלה — העבודה ממיפלגת

 רב זמן לחכות יצטרכו — למכביר
 הם שאותו הארוכות", הסכינים ל״ליל

 היה כה עד למנהיגם. מייעדים
 בשרירות. שלו העיקרי האינטרס

 בעיקר יחתור הוא והלאה מהיום
 בכל הממשלה של קיומה על לשמור
 לסמוך שניתן בטוחים, מקורביו מחיר.

 סיעת של העיקבי הקונפורמיזם על
בכנסת. מיפלגת־העבודה

 אבל יאיימו, יבכו, יתמרמרו, ״הם
 המיק־ עושי־הצרות דבר. יעשו לא

שלי ג׳ובים, בעזרת ישותקו צועיים
 מכל כיבודים לחו״ל, מיוחדות חויות

 את לשתק ינסה שימעון הסוגים.
 הגרו־ יריביו יכולתו. כמיטב הכנסת

 הקאבינט, בתוך נמצאים לים־באמת
 במכירה לבדו אותו להאשים יוכלו ולא

ללי המיפלגה עקרונות של הכללית
 ראשי־ יהיו יותר קטנים יריבים כוד.

 תהיה הכנסת סגני־שרים. או ועדות
 ומפולגת. קטנה האופוזיציה שקטה,

אותה." ישחק פרס

חוץ יחסי
שחורים דודארים
 בגיקארכואה לימין בעזרתה

 דולאריס ישראל מלביגה
ארצות־הברית עבדי שהדרים

 ניו־ ,היוקרתי האמריקאי היומון
ההא את השבוע אישר טיימס, יורק

 פעמים הזה בהעולם שהועלו שמות
מסייעת'בנ שממשלת־ישראל רבות,

 ולקבוצות־ למישטרים ובכסף שק
המר באמריקה פאשיסטיות מחתרת

כזית.
 ישראל שממשלת מדווח, טיימס

 רונאלד ארצות־הברית, לנשיא מסייעת
סכו ולתעל הקונגרס את לעקוף רגן,
 צבאי סיוע ושל כסף של גדולים מים

הנל הימניות הקבוצות ל״קונטראס״,
 בניק־ הסאנדיניסטי במישטר חמות

 ״מלבינה" למעשה, ישראל, ארגואה.
 אר־ ממשלת עבור שחורים דולארים

 כספים מעביר פשוט רגן צות־הברית.
 שמיר יצחק שממשלת כדי לישראל,

 לימין אותם יעבירו פרס) שימעון (או
ותח נשק כסף, בצורת הניקארגואי

מושת.
 פשע ממשלת־ישראל מבצעת בכך

 לקבוצת־מיעוט מסייעת היא כפול:
 בניקאר־ שילטון־העם את למגר קטנה•
 של החברתיים השגיו את לסכל גואה,

 מאפשרת והיא הסאנדיניסטי, המישטר
 ארצות־ בתולדות ביותר הימני לנשיא
הדמוקר ההליכים את לעקוף הברית
 בארצו, הקהל דעת על לצפצף טיים,

 ללעג בתי־המחוקקים את להפוך
ולקלס.

 המיקרים בשני הוסר. המסווה
 על ישראל את הממשלה משניאה

אמריקה ברחבי הן הנאורה דעת־הקהל

 שמה בארצות־הברית. והן הלאטינית,
 קבוע, באורח נקשר, ישראל של

 עם- בהתקשרות מלוכלכות, בקנוניות
ואמ כלים באספקת אפלים, אנשים

המו ולמעשי־טבח פוליטי לרצח צעים
ניים.

 הסיר טיימס בניו־יורק הפירסום
 מהטריק הסודיות את-מסווה סופית

 שהצליחה הממשלה, של המפוקפק
 יהודי של מכובדים אירגונים גם לגרור

 עמי נגד למאבק ארצות־הבירת
המרכזית. אמריקה

תעלומות
פחם 1א פגזים

 מאחרי הישראלים
המיסתורית ספיגת־הנשק

 המיסחרית הטלוויזיה תחקירני
 מתחקים עדיין האיי־טי־וי, הבריטית,

לדב העומד, הישראלי״, ה״קשר על
 ספינת־הנשק סיפור של בבסיסו ריהם,

 טון, 494 של ספינת־חופים וייקינג,
 ליד חודשים חמישה לפני שנתפסה

סיציליה, חופי
 מישטרת על־ידי נתפסה האוניה

שבה שהמיטענים שחשדה איטליה,

כרעם
אינטימיות שיחות

האדו הבריגדות לאנשי מיועדים
 הפועלת השמאלנית המחתרת מות,

 על גילו השוטרים רבה. באלימות
 ובמחסניה הווייקינג של סיפונה
 פיגזי בעיקר עצומות, נשק כמויות

 אוטומאטי ונשק מיקלעים תותחים,
 פיליפינים, הצוות(ארבעה אנשי אחר.
 ושוחררו נעצרו, אחד) ויווני אחר הודי

בערבות. אחר־כר
 שהמתין האנגלי והקברניט הם,
 טענו מסינה, הסיציליאני בנמל לאוניה

 המיטען, טיב על ידע כל להם היה שלא
 דגל תחת הפליגה הספינה יעדיו. על או

 לדברי העידו, מיסמכיה אבל פנמה,
 בבעלות שהיא איטליה, מישטרת
 מארי- הבריטית: החברה שם בריטית.

מלונדון. לימיטד שיפינג מאד
 אנשי של התחקיר עדין. נושא
 הוא החברה שבעל גילה הטלוויזיה

 מנחם בלונדון, המתגורר ישראלי
 להובלת החברה, את שהקים רימון,

 שעברה. בשנה רק מיטענים, ושילוח
 של המנהלים מועצת חבר גם הוא רימון
 בשותפות ארקום האחזקה חברת
 החיים אחרים, ישראלים שני עם שווה

בן־ארי. ויעקב ארקין יחזקאל בלונדון,
 הבריטית הטלוויזיה אנשי לדברי

הישרא החברה עם השלושה קשורים
 דובר בחיפה. שמרכזה מאריקו, לית

 שמאריקו הודה בן־שלמה, החברה,
 הצהיר וייקינג, הספינה את מנהלת
 במיזרח פחם ל״הובלת משמשת שהיא

התיכון." הים
 בן־שלמה, אישר השבוע בתחילת

 שוייקינג הזה, העולם עם בשיחה
 יחזקאל לדבריו במסינה. עצורה עדיין
 והוא במאריקו, עוד קשור אינו ארקין

 ורימון בן־ארי בלונדון. לגור ממשיך
 המחזיקים והם בארץ, עתה גרים

 בן- ומארימאד. מאריקו במניות
 על לדבר בולט רצון חוסר גילה שלמה

עדיך. ״בנושא שמדובר טען הפרשה,
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