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 נוחתות וכבר בכנסת, מקום לעבר פתל
הדרות. עליו

 במילחמת בר־מזל. יאנוש היה פעם
 הכללי בדיכאון הצטיין. ששת־הימים

מע על סיפרו הראשונים בימים ששרר
תהילה. של פרק כעל בטלן שיו

כביש־מזל. התגלה הוא מאז אולם

 שהיה מיאל,רבכ מיסעל זו תה
 אותו־ וסמבה גפסיג^ סכונ בידי

כשם מנועים לייצור למיסעל
״כרמו״.

 ביש־ ואשתו מיז ביקרו הקניה אחרי
 שם על יעד נסעו וזע• ולך עם יחד ראל,

 בתאתת־דרכים. שנספה סח, של בנו
 זדטך קדים, לא ועזחה דבר של בסופו
לגייס שניסתה אחרי הרגל את פשטה
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 לצ׳ין היתה תיקי־השקעות ״כמנהל
 התיכון. במיזרח רבים לבעלי־הון גישה

 בתו אל־שאזלי, לשאדאן נשוי היה הוא
 מקורות מצרי. דיפלומט שהיה מי של

שהצ הבת את מצטטים בסן־פרנציסקו
 מימן בלוב, עתה הגולה אביה, כי הירה

 אל־סא־ אנוור נשיא־מצריים, רצח את
 נישאה היא מצ׳ין גירושיה אחרי דאת.
 בחברת בכיר פקיד מיד, לדייוויד שנית

התי את שקיבל ביר־סטרן, הברוקרים
לידיו. צ׳ין של קים

 עבור עובד החל שצ׳ין הזמן ״באותו
 שהשקיע מיז, עם ולך הפגישו דטך,1

 18 תור שהפכו דולר, אלף 50 אצלו
דולר. אלף 95ל־ חודשים

/ ׳ ״ ״! * ״
גנרלים

 מק־קי ג׳יימס המיוחד חורך
/  שעשה זה, רווח אם לדעת רוצה 1 1 /

לחדטך. שנתן בסיוע קשור מיז,
 אל־ של לבתו צ׳ין בין ״הקשרים

 הגירושין, אחרי גם נמשכים שאזלי
 את בו רואה עדיין והרמטכ״ל־לשעבר

 ,1967ב־ היו עצמם הגירושין חתנו.
 את לנהל גם העת כל המשיר צ׳ין אולם

אשתו־לשעבר.' של הכספיים ענייניה
 עוסקת אינה האמריקאית העיתונות

 שבין האפשרי הקשר של בהשלכות
 לסד־ וולד, צ׳ין באמצעות אל־שאזלי,

 שונים בענייני־ביטחון שעסקה טף
 גם עוסקים הם אין ובאמריקה. בישראל

 אחר לידיד אלה שבין הקשר באפשרות
 רפ־ לברוך או פרס, שימעון ולך, של

פורט.
 חתנו־לשע־ ברור: אחד דבר

והגנ אל-שאזלי הגנרל של בר
 תשלד קיבלו בן־גל אביגדור רל

 שראשיה החברה, מאותה מים
 אנשי־ בשיחוד גם קשורים הד

 מרכזיים, אמריקאים מימשל
 לממשלת־ישראל בתשלום וכן

 בעיסקת־ ולמיסלגת־העבודה,
■ לביב הצינור־המיראקי-עא*

אחראי היה במילחמת
הק כיבוש ליעדו: הגיע שלא למיבצע

 כביש־ביירות־דמשק.- של המיזרחי טע
 לכביש, הגיעו לא פשוט שלו הכוחות

כולה. המערכה השתבשה ובכן־
 נכנסו זו משימה במהלך מזה: גרוע
 סול־ של למלכודת יאנוש של כוחותיו

 באחריות נושא הוא וכך טאדיעקוב,
 תולדות בכל ביותר החמורה למפלה
צה׳׳ל.

 מבלי מצה״ל, יאנוש השתחרר מאז
 קרוב לפני־כן שנראה היעד את להשיג
 התפנה הוא הרמטכ׳ל. תפקיד כל־כך:

לרבים. ברור היה לא שטיבם לעסקים,
הו אמריקאי, בבית־מישפט עכשיו,

 האלה. העסקים מן חלק מעל הלוט סר
 אמריקאית חברה כי העיד אמריקאי עד

שנת במשך ליאנוש שילמה מפוקפקת
ד דולארים 4000ל־ 3000 בץ יים ח  ל

הזמ לה ישיג שהוא תיקווה מתוך ש, ד
נות.

 את המסעירה הפרשה מן חלק זה
והק חודשים, כמה מזה ארצות־הברית

 שר־המיש־ של האומללה בדמותו שורה
ח מיז, אדווין(״אד*) פסים, די  רוני של י

רגן. לד
תת-מיקלע
,;עוזי״

ח ץ ^  בפר המתגלות להפתעות פי
ה ש £ זו. \

הו העיראקי צינור־הנפם בפרשת
 של סירובו שבגלל הפדרלי החוקר דיע

 לה־ ראיות לו אץ להעיד רפפורט ברוך
 הוא אולם מיז, נגד כתב־אישום גשת
 לדץ להעמידו המלצות בהחלט יגיש

 פרשה נולדה והנה אתיות. עביחת על
 נושנה: ישנה מפיצצת־סירחון חדשה

דטך.1 חברת של פרשת־השוחד
 באיזור לחלקי־מתכת חברה זוהי
בב בניו״יורק, ררום־ברונקס של העוני
 ממוצא אמריקאים של משותפת עלות

ויהודי. ספרדי
קש היהודי הבעל קשר 80ה־ בשנות

 ידועי־שם, יהודיים עורכי״דץ עם רם
 יושב־ראש סקאדרץ(שהיה החלד כמו

 עורר ולך, ורוברט ועידת־הנשיאים)
 אישי ידיד שהיה מסךפרנציסקו, חן
לה ניסו הללו מיז. שרהמישפסים של
ר מממשלת חחים ודמך עבור שיג  א

 חר וגם מחיל־הים, ובעיקר צות־הברית,
האמ לצבא קטנים מנועים לאספקת זה

דולר. מיליון 35 של בריק* ריקאי,
 הם־ חוזה את שקיבלו אחרי
 של ישירה בהתערבות גרעיני

 שהורו הלבן, הבית ואנשי מיז
קני ״ודטד״, את להעדיף לצבא

בכרמי 1כרם האמריקאית- בבורסה הץ
בסים■הנלבונס־ חזר אל

 תמורת כי העלו תיולדרפ חקירות
ס בהשגת העזרה ר מ  לחדטך השונים ו

 ובעקי־ ישידזת וראשיה החברה שילמה
 חבר שונים. רבויצ ישיאל שוחד פץ

לחב שסייע בבלסימזד, שחור קונגרס
 בקכלת־שוחד. תהרשע כבר בסנאט, רה

 המיקצועיים םיגודהאי פעילי שלושה
 בניו־יורק מתנהל עתה הורשעו. כבר

 שהיה צ׳ץ, פרנקלץ ולך, נגד מישפט
 ושותפו מיז, עבוד תיקי־השקעות מנהל
 עתה מתנהל נפרד מישפס לונחן. קנם

 ביא־ מריו חברהיזנגרס נגד בנידיורק
בקבלת־שוחר. הוא זע* החשוד ג׳י,

 קו־ נקטו ביאסי של סניגוריו
 כי להראות שתכליתו הגנה

 יב-ר לכל םסיםפיזרהב ״וד־טך׳
 או שוחד בכך לראות בלי סין,

מטע כעד הביא־ הם שלמונים-
 לורנס חשב־החברד, אז מם

 הללו בשנים בי שהעיד שורטן,
 שנתיים במשך החברה שילמה

 לחודש דולר 4©00ל־ 3000 בין
 בך אביגדור אלישרהי לגנרל

 לא ״ודמך׳ בי העיד הוא גל.
 בתוצאה חתה שום השיגה

זד״ מתשלום
 כי התברר התסקת־ בעדויות

 ממישרד* לקבל רצתה ״ודטך׳
הזיכיון את ראלישהי הביטחון

 גם נעזרה דםך1 כי אמר גם עד אותו
 עי־ נפגש עצמו והוא הסי־איי־אי, באיש

 ספי־ במכירות עימו ודן 1985 במאי מו
 אחראי היה הסי-איי-אי איש נות־גרר.

עת. באותה לפעולות־חתירה
 דמות־מפתח עצמו, צ׳ין פרנקלין על

 כתבה מכבר לא התפרסמה מיז, בפרשת
 היתר בין החושפת ביזנס־דק. בשבועון

 לאופוזיציו־ לפרשה אפשרי קשר שהיה
 לשעבר המצרי הרמטכ״ל המצרי, נר

 ״מרבית ביזנס־ויק: כתב וכך אל־שאזלי.
 נפגש כאשר התחילו מיז של הבעיות

 הביא שצ׳ץ למרות צ׳ץ. פרנקלין עם
 חודשים 18 תוך 9091,של תשואה למיז

 יועץ־ההשק־ זאת עשה השקעתו, על
 שהביאה בדרך מסן־פרנציסקו עות
 התנהגותו של ובדיקה לחקירה עתה
מיז. של

של פיננסי יועץ להיות התחיל ״צ׳ץ

ואשתו יאנוש
לחודש 4000 עד 3000

 ״עוזי״ תת־הכדקלע את לייצר
 היה בן־גל כי נראה באמריקה.

 בצבא מקשריו לסייע צריך
 לדאוג וכן ובמישרדהביטחון,

 ה״עוזי״׳ את שיקנו לשווקים
 הוא בן־גל באמריקד״ שייוצר
 ייעוץ הנותנות חברות מבעלי

 במכירות־ והמתוובות ביטחוני
נשי״

כמנ בה והתמנה ,1985 באפריל ודטך
 הסב- ארבעה על חתם הוא באוגוסט. הל

 בחברה, מנהלים ארבעה עם מי-ייעוץ
שונות. בעבירות־שוחד הודו שכולם

מלאכו בצורה להעלות הסכים ״צ׳ץ
שארב כך דטך,1 מניות שערי את תית
גדול. רווח עשו המנהלים עת

 לא־חוק־ עיסקות על נחקר גם ״צ׳ין
לסלפרנציסקו. הונג־קונג בין בזהב יות
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בנזרעגז
)6 מעמוד (המשך

הלאה? מה
 שההתקוממות לכך סיכוי שום אץ

 לחזור הרוצה אחד פלסטיני אץ תישבר.
 אין לכן. קודם ששרר ההשפלה למצב
 דעת־ בממשלת־ישראל. לשבר סימן

 להתייחס מתחילה הישראלית הקהל
 פעו־ שיגרה. כאל היומית הזוועה אל

 קטנות הן לעיל) (ראה לות־המחאה
ביו הגדולה תנועת־השלום וחלקיות.

 התמוטטה — עכשיו שלום — תר
למעשה.

 גרוע, יותר הרבה יהיה התחזית:
 על יעמוד הישראלי שהציבור לפני
 הבלתי־נמנ־ המסקנה אל ויגיע דעתו

עת.

האינטרנציונל
פדגה־אחותמי

 אובד־ האינטרנציונל
 דעשות מר■ עצות:

 בסיפלגת־העבודה,
 בארות המשתמשת

ובנאזים?
 נתון הסוציאליסטי האינטרנציונל

 במאד־ השבוע התכנס כאשר במבוכה.
אובד־עצות. היה ריר,

 מיקצו־ אגודה הוא האינטרנציונל
עיק על מבוסס הוא מיפלגות. של עית
 המיפלגות־ כל ההדדית: העזרה רון

 שהגיעו מי לזו. זו עוזרות האחיות
שאיב למי לעזור משתדלות לשילטון

אליו. לחסר כדי השילטון, את רו
 לייצג גם אמור האינטרנציונל אולם

 וראשונה: ובראש מסויימים. ערכים
 שיחדור חברתי, צדק זכויות״האדם,

ואישי. לאופי
היש מיפלגת־העבודה של במיקרה

 התפקידים שני בין קיימת ראלית,
 מופלגים ידידים שגם בולטת, סתירה

ממנה. להתעלם יכולים אינם

 המסמל האיש שובר־העצמות.
רבץ. יצחק הוא הסתירה את

 שר־הביסחון של שמו מעורר כיום
 של שמו כמו כמעט חלחלה, הישראלי

 הפקודה עם מזוהה הוא שרון. אריאל
 של הסטאטיסטיקה עם עצמות, לשבור

 עם ,15 לגיל מתחת הרוגים ילדים 39
השי בעיקבות והפלות חנק־תיגוקות

 בלא המוניים מעצרים עם בגאזים, מוש
 התיקשורת פי סתימת ועם מישפט,

 עם כלל בדרך המזוהים מעשים, ושאר
 ודרום־אפ־ דרום־אמריקאיות רודנויות
ריקאיות.
 משני אחד גם הוא רבץ אולם

 מיפלגת־ של הראשיים המנהיגים
 בתמיכתו זה בעניין זוכה והוא העבודה,
פרם. שימעון של הגלוייה

כזה? במצב עושים מה

 רוצה אחד, .מצד לסרס. הצלה
 למיפלגת־העבו־ לעזור האינטרנציונל

 שכל יודעת היא לשילטון. לחזור דה
 לליכוד, לעזור יכולה עליה ביקורת

השנואה. סיפלגת־הימין
 מנהיגי ויותר יותר מרגישים מאידך

מעשי נוכח השתיקה כי האינטרנציונל
 בבגידה גובלת ושות׳ רבץ של הם

האינ קיים שלמענן המטרות בעצם
טרנציונל.
 הקשישים אחד קרייסקי, לברונו
 לגרש פשוט: פיתרון באירגון, הנערצים

 אץ שעה, לפי מיפלגת־העבודה. את
רבים. תומכים לכך

להמ זמני: פיתרון נמצא בינתיים
 מיפלגת־העבודה אל ולהתייחס שיך
 לעשות גם אך מיפלגה־אחות, כאל

 עדינה בצורה זה כל אש״ף. כלפי מחוות
 שימעון את להביך שלא כדי ביותר,

 לתת לא וגם תשקיף), (ראה פרס
בינ אישור של חותמת רבץ ליצחק
לאומי.

 על האפיל פרם, של המזל למרבה
 של המרשים ניצחונו השבוע מושב

 המיפלגה מנהיג מיטראן, פראנסואה
בצרפת. הסוציאליסטית
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