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נקו היה ממונה על הריגול ורצי mi של הסי.אי,איי. מגלה כי י

הברית ובקנדה הסובייטי בארצות־

 "מעריכ" מושיגנטון
מאת עודד גרנות, פופר

כצעד• חמג ויוצא דופן פירסמה אמש סוכנות
הגיון המרכזית של ארה''כ דו"ח מפורט על עכרו
,שי העריי, הסובייטי הכפול ויטאלי יודצ'גקו, הכולל
 השאר עדווניעל "יו»ימ מתוחים" ששרדו כינו

ביו.',
לגין: אשתו לעני העריקה. נראה כי המטרה העיקרית
,של 6רםופ הדח'ח היא להדוף טענות על טיסול כושל
של, הוגנות הגיון געדיק וכמו כו את הטענה כי לא

היה אישיות ככירה גק.ג.ג.
די"ח הסוכנות האמריקנית מתאר את יורצ'גקו כאהד
גיותר !בשרות ד'ק.ג.ב. הסובייטי זה עשרים

^ 
הבכירים

וחמש שנה. בתפקידו האחרון, בין החודשים אפריל עד
יולי השנה, היה אחראי על בחירתם של סוכנים סובייטים
למשימות ברחבי אדצות־הברית וקנדה וכמו כן אחראי על
כל הפעולות והמבצעים שיל ד,ק.ג.ב. שנעשו בארה"ב
'בשיתוף ע0 שרותי מודיעין של חברות בדית וארשה.

מ לדברי הדו"ח שימש יורצ'גקו גם כממונה על הפעלת
תבניות חרום בתחום הריגול הק.ג.ב. בארדי"ב ובקנדה
"לאחר פרוץ מלחמה", לרבות בהירת סוכנים שיופעלו
אחרי־ פרוץ מלחמה ועיבוד תכניות תקשורת בהתאם.

יורןי'נקו ערק בשבת לפני שבוע בהזהר? ?לשגרירות
הסובייטית בוושינגטון והופיע שם ביום שני במסיבת
עיתונאים שכה הודיע על רצונו לשוב למוםקווה. אחרי
בדיקה של משרד החוץ האמריקני הורשה לשוב לארצו.

י על פי הביוגרפיה, שפרסמה סוכנות הביון המרכזית,
ויטאלי יורצ'נקו נולד ב־2 במאי 1936, השתלם באקדמיה
הצבאית ושירת בצי. ב־958ג נישא למהנדסת במכון
התכנון מעסקווה. שנה לאחד מכן הצטרף לשרות
בק.ג.ב. כקצין מודיעין מסכל בשורות הצבא. הוא שירת
כאחראי על הבטחון בשגרירות בריה"מ בוושינגטון
בשניפ 1975—1980, עד שהועבר למוסקוור, כאחראי על
הבטחון הפנימי •בתוך הק.ג.ב., מחלקה זו טיפלד. בין
השאר בקשר עם עריקים מן המערב מסוגו של קים

סילביי

חגוג כל ל נא, עשה שנו "א

,,  בבית
לד מו את חג ה

ריקנים בביירות במכתב לנשיא רייגן, אך וושינגטון מדגישה שלא תוותר מפצירים החטופים האמ

י 6את עודל:גד;ות,
סופר ';,מעריכי',כוושיננטון,
פי גבאי, פיפר "מעייכ"

וש
לעניינים'ןןרכיימ

ארצות־הכרית לא תסכים לוויתור
כלשהו להוטפיהם,של בני"העמכה ה"
̂יט המוחזקים כלבנון, אד היא אמדיכ
מוכנה לנהל מו''ט לשם הבטחת שח-
רורם, .בריאים ושלמים — הצהיר אוד
ליום אתמול רובד מטעם הכית הלבן.
הדובר, אדוארד ג'רג'יאן, הדגימו כי
מדיניות וושיעטון לא השתנתה, אולס
הממשל מובן לשאת ולתת עם כל מי

שיוכל !לסייוע ?בשחרור החטופים.
.הודעה זו באד. בעקבות אגרת ששלחו

שלשום ?לסוכנויות ?הידיעות בביירות אר-
בעה !מששת האמריקנים החטופים בלב-
נון. הם ביקשו מהנשיא רייגו לפתוח כלי

דיחוי במו"מ לשחרורם.
לא סייעה ?לשחרור איש מאתנו במשך"מדיניות ?הדיפלומאטית השקטה שלך
אנא, ,עשה

" 
כשנה וחצי", נכתב באגרת.

שנוכל לתגוג את חג המולד בבית". עוד
 "אין מנוס מניהול מו"ני עם

נא*מר שם:
החוטפים, משום שסבלנותם הולכת ופו־
קע«. יאנו ממש מיואשים ועלולים לאבד
עצמנו לדעת". כותבי המכתב טענו, כי
בעבר ניהל רייגן מו''מ לשחרור נוסעי
 "אמרת אז שיש

מטוס ט.וו.'א. החטוף.
עדיפות עליונה מעיניך להצלת חיי בני
הערובה. 'אנו מבקשים שיתנהג בנו לפי
אותה 'אמת מידה", כתבו. במכתב יש

גס פניה אל מי משפחותיהם ואל הסנא־
טורים המייצגים אותם, כדי שינהלו מסע

פומבי למען שחרורם.
במכתבים פרטיים, ששלחו לבני מש-
פחותיהם, הם מגלים כי הם מנסים להח-
זיק מעמד !למרות התנאים הקשים: הם
מתגוררים בחדר קטן, בלי ?תנאימ סאני-
טריים, מקבל־ם מזון גרוע ושרויים ב־

מצב־רוח מדוכא.
האגרת חפתוחד. לנשיא רייגן הופצה
בידי חוטפי האמריקנים, חברי הארגון
מי". קודם לכן הודיע הארגון, כי הוציאהשיעי הקיצוני "אל ג'יהאד אל איפלא־
להורג את בגי .הערובה. ככל הנראה יזם
כק בבקעת הלבנון. .,בשליטת "חיזכ־אללה", ליד 'העיירה בעלמוחזקים עדייו במוזגה "שייח עבדאללה",

דר ב,קול אמריקה, ייגן שי ר

,,מ  בריה
נאום אל תושבי

נווה נגטון לקראת פיםגת זי פסימיות רבה בוושי

מאת םופר "מעריב" בוושינגטון
שוס הודעה משותפת לא תפורסם
כתום הפיסגה בין רייגן וגורכאצ'וכ
כז'נווה בעוד עשחח ימים. לא תת-
פרסם הצהרה ?חשובה בתחום צמצום
מירוץ החימוש הגרעיני ולא יחתמו
הסכמים חשוכים — כך העריך אמש
פקיד ממשל בכיר כאחת התחזיות ה-
הסיפגה ה־ פסימיות כיותר לקראת ?

בינלאומית.

!אתמול כי'וון •הנשיא רייגז את נאומו
השבועי !אל תושבי בריה"מ. רייגן הב-

היר כי לארה"ג אין שוס טונות עוינות
,כלפי כריה"מ וכי העם האמריקני שוחר
שלום. זעא הגן עם זאת על החלטתה
של אוה"ב לפתח את מערכת הנשק ב-
חלל. הנאום שודר באמצעות משדרי רדיו
קול ,אמריקה וממוסקיוה נמסר כי השי-
דוד •נקלט היטב וכנראה שהסובייטים

נמנעו מלשבשו.
בתדרוך לכתבים אמר הפקיד הבכיר
כי אמנם ייחתמו כמה הסכמים, כמו חי-
לופי תרבות והקמת קונסוליות נוספות,
אולם הוא הזהיר מפני צפייה לפריצות
דרך משמעותיות בפגישת שני המנהיגים.
התחזית הקודרת מתבססת במידה רבה
על דיווחי שר החוץ ג'ורג' שולץ והיועץ
לביטחון לאומי, רוברט מקסרלן, על פגי-
שת 'ההכנה שלהם עם מנהיג בדית ה-
מועצות מיכאיל גורבאציוב במוסקווה. הם
דיווחו כי לגורכאציוב מיד! והבנה
לקויים על כמד' מהנושאים הבסיסיים כ-
תחום מירוץ החימוש ומאזן הכוחות ה-

גרעיני והוא מחזיק בדעה כי ארה"ב
מנ-

היגים קיצוניים".נשלטת •בידי קבוצה מצומצמת של "
למרות התחזיות הפסימיות אומרים פ-
קיד- ממשל כי ההכנות לפיסגד, נמשכות
כרגיל •וכי אין לשפוט את הצלחתה רק
על פי קנה מדד. של הישגים מידייס.
הם מייחסים חשיבות לאפשרות שתיווצי־
הבנה רבה יותר בין שני המנהיגים לגבי
הבעיות בין שתי המעצמות ואולי גם
הסכמה לקיים מתכונת קבועה של מפג-
שים שתחל כשנה הבאה — במפגש ב־

מוסקווה או !כוושינגטזן.
הנשיא ריי*ז אמר אתמול כי אין לו
אשליות לגבי כוונותיהם של הסובייטים
גפיסגה וחילוקי הדעות הבסיסיים המפ-
רידים בין שתי המעצמות יד'וםיף כי
שיפור ממשי 'ביחסי ברית המועצות —
אהת"ב מחייב התקדמות בנושא זכויות ה־
אדם וסכסוכים אזוריים במו הפלישה ה-

סובייטית לאפגניסטן.

raw
wm
הג*יז צ'ארלס
ורעייתו דיאנה
מבקרים בארה''ג.
הזוג המלכותי
גתקגל בבסיס חיל
האוויר אנדרולז ע"י
.קהל של אלמייס איש
ורביגז 0רצו
בקריאות הפתעה
והערכה למראה
החליפה האדומה
והמרשימה שלבשה
הנסיכה. בתמונה
גראיפ גני הזוג
המלכותי בחברת
מאררזיהם, הנשיא
דייג? ורעייתו ננסי,
בבית הלבן.

(תצלום; א.פ.>

אטרון לא הופיע מנהל התי

בבית המשפט לדיון על

נדר מחזהו של פאםבי

צרות בגרמניה לזכר "ליל הבדולח" היום ע

מאת עפרה ישועה־ ליית,
סופדת "מעריכי' ככון

מנהל התיאטרון העירוני בפרנלך
פורט, גינטר ריהלה, לא הופיע את-
מול לדיון בכית המשפט המחוזי, שם
החלה להתבדר תכיעה פרטית שהגיש
*נדו סוחר מפדאנקסורט (כנראה

יהודי) ושמו הנדי לאנדשאפט.
כתביעה התבקש בית המשפט להוציא
 מניעה נגד העלאת ההצגה "האשפה,

•צו
העיר והמוות" משום שתכנה הוא אנ-
טישמי, והיא מסיחה לשנאת יהודים.

השופטת הביעה תמיהה על שמנהל ה-
תיאטרון לא טרח להגיע למשפט, וקבעה
דחתה את מתן החלטתה ליום ד' ב-כי הדבר "אינו מובן לחלוטין". היא
צהרים — שמונה שעות בלבד לפני ש-
להע?וות •בתיאטרון "שאושפיל".נסית נופף להעלות את "האשפה" אמור

?בשם התיאטרון העירוני שען פרקליט
העיר פראנקפורט, כי אין לאסור את
נותי".ההצגה כדי שלא לפגוע ג"חופש האמ־
היופ אמור ראש עירית פראנקפורט ל-
היות הנואם המרכזי בטקס אזכרה לפוג-
המרכזי של פראגקסורט. נודע כי בשםרום "ליל הבדולח", שייערך בבית הכנסת
קהילת יהודי פראנקפורט ייאמרו לראש
העיר דברים' קשים על המתרחש כתי-

אטרון.
עצרות זיכרון ייערכו היום גם בערים
נוספות בגרמניה ?המערבית ובמערב בר-
לין. הפוגרום נערך על ידי הנאצים ב-
לילה שבין 9 י־10 בנובמבר 1936. כמעט
כל בתי המסת 'גרוזבי גרמניה הוצתו
באותו לילה, חנויות יהודיות נבזזו, ו-
יהודים נגררו מבתיהם י והיו לקרבנות

התעללות אכזרית בחוצות הערים.

קדאסקי מתרכד:

"איטליה נגד

מות" כל אלי

מאת רפאל מן וכתבי סוכנויות הידיעות

"ישראל נפגעה כמיוחד מדברי ראש
ממשלת איטליה כטינו לןראיןשי בזכות ה-
עירור של אש"ן» — דווקא בכלל הידידות
הרבה שבין שתי המדינות, והעובדה שאיטליה
משמשת יעד למידור ונפגעה ממנו יותר מ-

אשר ישראל".

דברים אלה אמר ביום ו' םמנכ"ל משרד
החוץ ישעיהו ענוג, בעת שהגיש מחאה רשמית
למיופח 'הכוח האיטלקי על דברי קראקסי ?בשבוע

שעבר.

בינתיים מיתן ,קראקםי את התבטאותו על
אש"ף, לאשר לפני הצבעת אמון לממשלתו ב-
סנאט חאיטלקי ביום ,ו' אמר,: "אנו בעד חשלום
ונגד כל צורה של אלימות, תהא זו מצד תנועה

או מצד מדינה".

ממשלתו החדשה־ישנה של קראקסי היא ה-
ממשלה ה־» באיטליה מאז תים מלחמת העולם

השנייה.

פתי מנע הצי הצר

ראן לבצע  מאי

'

. »

נה פוש על ספי חי

הצי הצרפתי מנע מהצי האיראני לערוד
חיפוש על שיפונה של אי.יית סוחר צרפ-
תית — כד מסה חוני ספנות באמירויות

המפרץ הפרסי.

מקורות אלה מסרו כי התקרית אירער. ב־
קירבת מיצרי הורמוז !ב*18 באוקטובר. ספינות
משמר איראניות ערכו יותר משלוש מאות
ביקורות במסענו של אניות פוחד זרות, במסגרת
הסגר ימי שהכריזה טהראי על אויבתה, עיראק.

אניית המסחר הצרפתית הפליגה בחיפוי
אניית הקרב הצרפתית לדובאי, ומשם המשיכה

ליעד י אחר בלתי ידוע.

זו הפעם.הראשונה שאחת מאניות הקרב של
ציי ארה"ב, צדפת, בריטניה, המסטרלות ב־
איזור, מתערבת נגד פעילות הביקורת של ה־
איראנים, מאז החלו ,אלה בפעילות בזו לפני

חמישה חודשים. (א.פ.)

הודי ממצרים - י

סגן מנהל
בי.בי.םי. בערבית
מאת י. פינקלסטון, סופר "מעריכי' בלונדון
יהודי יליד מצרים, בכי עמר, נתמנה
החודש לתפקיד סנן מנהל שידורי ה"בי.כי.םי.
כשפה הערכית. עמר, כן 40, עופד כבי.כי.סי.

מאז 1971.
"אל שארק אל אסוואס", עיתון פעודי ה-
יוצא לאור בבריטניה, תקף את המינוי ודיווח
על רמז בקרב חוגים דיפלומטיים ערביים ג־
לונדון. לפי העתון, הנישא יובא לדיון במועצת

השגרירים בלונדון.
דובר בי.כי.םי. אמר, כי בני עמר הוא

"האיש המתאים ביותר לתפקיד".

 ז
 .l המבצע נמשך:
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מבצע. נויות שיצטרפו ל היפרקואופ, היפרכל ובכל הח יפרשוק - תנובה, סימלי לצרכן. המבצע נערך בחנויות קו-אופ, שופרסל, ה .WKBSBB מחיר מכ

מזב"ל ההסזזדחת ח''כ ישראל קיסר
ערוטישליט"א ח''נ הרב מגוזנו פודוש הדבדצון
ח'יכ גאולה בהן וז"כ מדימ גלזד־תעסה

רמימ, ראשי רשומת ואישי ציבור

תרומות יתקבלו בברכה - לתשגזן היעד הצבווי
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דודה ו/או אמא
השה כל זיקה אמהית בלפי פרי־בטנה. הכיצד ן
משום שהרתה בהזרעה מלאכותית מזרעו של גיסה
— במטרה לתת את התינוק לאחותה העקרה.
"אני מרגישה במו דודה", היא אומרת. "בסן הכל
הייתי שמרטפית". בתמונה גראות שרי קינג
(משמאל> ואחותה קרול ג'אלגרט (מימין>. קרול
אוהזת בתינוקת שמתנה לה במתנה, קריסטן
ג'ניפר' זאטוטה בריאה, שנולדה למגי שלושה ימים
במשקל S.3 ק"ג בבית החולימ במילזץ/ מסצ'וסמס.
(תצלוס; א.פ.)


