
 לקול־ציון התכוון שלא ברור אבל מתכוון,
 שהפכו התחנות כי הרוסית. בשפה לגולה

 אחרות. היו ל״קייז״ קאזאקוב פרשת את
 אירופה ורדיו ליברטי רדיו תחנות אלה היו

החופשית.
 פרטית שידור תחנת היא ליברטי רדיו

סוד) זה (ואין למעשה הממומנת לכאורה,

 ארצוודהברית של הביון שירות ידי על
 דה׳ הנשה והעיתונאי הסופר הסי.אי.איי.
 מי־ בענייני כבר־סמכא הנחשב גראמונס,

 הס׳ המלחמה בספרו כותב וריגול, דיעין
החופ אירופה ורדיו ליברטי רדיו כי מויה
 הביון ארגוני של זרועות למעשה הם שית

המערביים.
 נמצא ליברטי רדיו של הראשי משרדו
 במקו־ מוצבים המשדרים אולם בניו־יורק

 כשלתחנה ובאסיה באירופה שונים מות
 המשדר ורומא. מינכן מפארים, משדרים
המ שבגרמניה מינכן ליד נמצא הראשי
ערבית.
כל לתחקר נוהגים ליברטי רדיו אנשי

ה למסך מעבר הנמלטים פליט או עריק
 לצורך שנאסף המידע את לנצל כדי ברזל

שלהם, האנטי־סובייטיים התעמולה שידורי
הרו לברית־המועצות. ברוסית המשודרים

ה ובמרוצת זו לתופעה ערים עצמם סים
התח מעובדי כמה נרצחו האחרונות שנים

הרוסיים. שירותי־הביון בידי נה
שי נקלטים המרובות ההפרעות למרות

 ברית־המוע־ רחבי בכל ליברטי רדיו דורי
צות.

 הוא אף פועל החופשית אירופה רדיו
משדר הוא אולם ליברטי, רדיו בשיטת
ברו מלבד שונות, בשפות רבות תכניות

סית.
 גינטר ג׳והן כתב רוסיה, בתוככי בספרו

 מאוד גדולה היא ליברטי לרדיו ההאזנה כי
מתייח שם התושבים וכי בברית־המועצות

 של הרשמית התחנה כאל התחנה אל סים
ה הרוסים המכונים — הרוסים המהגרים

לבנים.

אירופה במזרח ישראלי ריגול

 הקבו־ אחת רק הם הלכ;ים ריסיס ו-י
 ברית־ לגבולות מחוץ הפועלות צות ן ן

 שם. הקומוניסטי המשטר נגד המועצות
 נ** ארגונים ומאות עשרות בעולם קיימות

 ובמט־ במהותם מזה זה השונים זה, סוג
 השואפים רוסים של ארגון בצד מתיהם.
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במדינה
 העם שליסות את להוכיח רוצים רק אנו

 המיקדש לבנית בתקוה זה, במקום היהודי
המשיח!״ יבוא כאשר

ארץ־ישראל
 למען התנועה
השלמה פלסטין

 לה שיש פלסטינית אומה קיימת האם
 קובעת לא! בהחלט — משלה? למדינה זכות

ישראל. ממשלת
 לה שיש ישראלית אומה קיימת האם

 בהחלט — ישראל? מדינת את לקיים זכות
 הפידא־ אירגוני צמרת פה־אחד קובעת לא!
הפלסטיניים. יון

 שני מדברים פנים, כל על זו, מבחינה
אחת. בשפה הצדדים

 דוברי ״כמקום״. או - ״כצד״
הא בחודש פעמיים חזרו ישראל ממשלת

זו. עמדה על חרון
 אורי של לסדר־היום להצעה בהשיבו

 פלסטינית״, ב״יישות לדון שביקש אבנרי,
מוח בשלילה חודש לפני אבן אבא השיב
מוכ פלסטינית מדינה כל אבן: קבע לטת.
ם לבוא רחה ו ק מ יכו ואינה ישראל, ב

ה ראשי שמציעים כפי בצידה, לקום לה
המוחזקים. בשטחים הפלסטיני ציבור

 על מאיר גולדה חזרה האחרון בשבוע
 בתשובה שוב אישרה, היא טיעון. אותו

 ניו־ לכתב אמרה אמנם כי אבנרי, לאורי
 הגדה את שסיפחה ״ירדן, כי טייטס יורק

 הפלסטינים.״ של מדינתם היא המערבית,
האישית. דעתה שזוהי הוסיפה היא

מ דו״ח בא השבוע דדקיום. נגד
 גולדה דברי על כאילו החוזר ביירות,

 ניו־יורק כתב טוהי, ויליאם בעליו: מאיר.
במרחב. טייטס

 דוברי של רשמיות תשובות הדו״ח: תוכן
 מטעם שאלון על השונים אירגוני־הפידאיון

 שהם המדינה לדמות בקשר ביירותי, עתון
 כולם: של החשובות סיכום לה. שואפים

מדינת־ישראל. לקיום מקום אין
הדוברים: עמדת

 נצ־ג אל־חאטיב, פאריד — אל־פתח •
ה ״פירוק היא המטרה כי קבע האירגון,

 פי על חדשה, מדינה והקמת הציונית מדינה
 והיהודים הפלסטינית הלאומית התנועה רצון

 שבאו ואותם ,1948 לפני לארץ שבאו
אחריהם.״
 שינוי אינה ״המטרה אל־פתח: דובר הוסיף

 דעת על להתקבל שתוכל כדי מדינת־ישראל,
ה הפרלמנט חבר שאומר כפי הערבים,
אבנרי.*״ אורי ישראלי,

הפלסטיני השיחרור אירגון •
 שהוא זה, אירגון נציג אל־חוט, שאפיק —

 ה־ אירגוני רוב של המדיני אירגון־הגג
״מדי במונח השימוש בפני הזהיר פידאיון,

 להוסיף מבלי דמוקרטית״, פלסטינית נה
 להש־ נכון לדעתו, ״ערבית״. המילה את

 כדי כסיסמת־תעמולה, רק זה במונח תמש
 את לזרוק הכוונה שאין העולם את לשכנע

ה כהגדרת לקבלו אין אך לים׳ היהודים
המהפכה. של הסופית מטרה
_ הפלסטיני השיחרור חזית •

 העומד זה, אירגון נציג מוחסין, זוהיר
 לנוסחה מתנגד בגדאד, ממשלת חסות תחת

ש מפני דמוקרטית״, פלסטינית ״מדינה
 יצטרכו ואז לכך, להסכים יכולים הציונים

ה למצע בהתאם להסכים. הפלסטינים גם
 השולט אל־בעת, תנועת של הכל־ערבי אגף

 מדינה להקמת בכלל מתנגד הוא בבגדאד,
 כל־ערבית מדינה בהקמת ורוצה נוספת,

המרחב. בכל אחת
 במימסד לוחם ,32ה־ בן שפרלינג 3ד

 מרינה. לארץ עלותו מיום כמעט הישראלי
 ישראל בקול לעבודה התקבל כשנה לפני

 מאוחר ופרש ברוסית השידורים במחלקת
 אנשי־התחנה. עם חילוקי־דעות בגלל יותר

 תל־ באוניברסיטת מילגה קיבל כסטודנט
 במכונית נוסע נראה הוא לאחרונה אביב.

 מדוד במתנה לו ניתנה שלדבריו חדישה
ל בתנועה פעיל שפרלינג בצרפת. עשיר

השלימה. ארץ־ישראל מען

 יוסף חברו, של מפעילותו מסתייג הוא
 מולדתם בעיר עוד הכיר אותו שניידר,

 לא וגם נגדו דבר לו אין לדבריו ריגה.
 יבול אינו שפרלינג אך בעדו. דבר שום

 לפעולה אפשרות רואה אינו מדוע להסביר
 מעודו כי טוען שפרלינג יחד. עמו משותפת

 אנטי־קומוניס־ ארגונים נציגי עם נפגש לא
 בארצות־ בביקורו ני מודה אן טים,

 הרוסים המהגרים במערכת ביקר הברית
התבקש אס נשאל כאשר בארצות־הברית.

 לא אבל ״כן, השיב: ליברטי, ברדיו לשדר
הסכמתי.״

 בן מזוקן צעיר הוא שגיידר ייוסף1
קבו קיצוניות על אף עולה קיצוניותו .25

 לפני ביקר הוא כהן. גאולה—שייב צת
 על לשם הוזמן לדבריו בפאריס. קצר זמן
 כי טוענת כהן גאולה פרטיים. אנשים ידי

 ליברטי רדיו על־ידי אליו נשלחה ההזמנה
 שניידר קבוצתה. אנשי את גס שהזמין

 לי־ ברדיד שידר כי בתוקף מכחיש עצמו
זאת. לעשות רצה לא לדבריו ברטי,

 לשידור רואיין כי אישר זאת לעומת
 ההקלטה אם כשנשאל הצרפתית. לטלוויזיה

 בשלילה, השיב הטלוויזיה באולפני נעשתה
בפא הבתים אחד גג על הוקלט כי סיפר

 עד שודר לא הראיון הרוסית. בשפה ריס
 לאנשי הגיע מהימנים מקורות לדברי עתה.
ליברטי. רדיו

 אומר העולם," בכל קשרים לנו ״יש
לה חזר המצב מפחדים. הרוסים שניידר,״

 ששתי־ מלחמת לפני שהיה כמו עכשיו יות
הימים.״

 אנטי־ ארגונים עם הקשרים בדבר לשאלה
שיש להיות ״יכול השיב: קומוניסטים,

קאזאקוב.״ ליאשה לא אבל כזה, קשר
כהן: גאולה

 קאזאקוב על אחריות לקבל יכולה ״אני
 אומרת שניידר,״ על לא אבל ושפרלינג,

 העומדת לשעבר, לח״י חברת כהן, גאולה
ש ״מי בארץ. קאזאקוב פעולות מאחורי

 גוף, שום אין אנחנו. זה מאחוריהם עומד
 של דבריו שמסייעים. ידידים נמה רק

 זאת עלילה. סתם הם בכנסת אליאב ליובה
מופ החשדה וזו נכון לא זה נבלה. סתם
קונ מהחשדה מנוערת יותר שהיא שטת

 ברית־המוע־ נגד פעלנו לא אנחנו קרטית.
 קשר שום לנו היה לא אנחנו. לא צות,

 להדגיש מבקשת אני האלה. הארגונים עם
 הזה הענין לכל קשר אין בתוקף: זאת

איתו.״ קשר שוס לנו אין ולשניידד.

 הדמיון לעין בולט ועיאפאת. גולדה
 השלמה״ ״פלסטין של אלה תפיסות בין

 בולט השלמה״. ״ארץ־ישראל תפיסות ובין
מ האפשרות שלילת על־ידי כי יותר עוד

 נציגות להקים המוחזקים השטחים מנהיגי
 ישראל ממשלת סוללת מתונה, פלסטינית

 של הקיצוניות ההנהגות בפני הדרך את
הפידאיון.

 ועראפאת, גולדה בין זה שיתוף־עולה
 ה־ הברית — היסטורית תופעה על חוזר

משו במטרה הקיצוניים בין בלתי־כתובה
 בשני המתונים הכוחות את לשבור תפת

המחנות.

ה הישראלי המנהיג הוא אבנרי אורי *
מ אליו. התייחסו הפידאיון שראשי יחידי

 בהשפעת סכנה רואים שהם מסתבר כאן
וידי הפלסטינים בקרב אבנרי של דיעותיו

בעולם. הפלסמינים די
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