
בגין שד הצלב מסע
)25 מעמוד (המשך

 מד. ב׳לבגון, הנוצרים לעזרת ייצאו .עולם
 כל במשך שהיה בגין, ישראל?״ יתעשר.

 .ואיומים, התהוללות של בהלך־רוח השידור
 את לזרוק השאלה, נשאלה אילו יכול, היה

 ״עם־ישראל השנה: של הפוליטית הפציצה
 חיי את !ויציל המוסרית, חובתו את ימלא
בלבנון.״ הנוצרים אחינו

 והתשובה נשאלה, לא השאלה
ה הכינו אלה, כלי גם ניתנה. לא -

ממ שרי ביניהם בגין, אל קרובים
 אצל עתה המרכזי הנושא כי שלתו,

 השתעשעות הוא ראש-הממשלה
הנוצ להצלת מסע־צלב של כרעיון

שבנה. כמדינה רים
 וכן .גיסים, ומשר. הורביץ כיגאל שרים

 הכנסת של ועדת־החוץ־והביטחון ראש יושב
 שיחות בגין מם ערכו ׳אתם, משר. הפרופסור

ש האפשרות במפורש הועלתה לא שבהן
 הדברים אולם הצלה. צבא תשלח ישראל

 כבר זו הצער. כאילו •נאמדו ׳בהן, שנאמרו
 לווה- של עניין רק הוא וביצועה הועלתה,

 הוא בממשלה שתפקידו האיש גם זמנים.
 עזר שר־הביטהון זו, אפשרות לשקול
 שבהתבטאויותיו הרמזים את הבין וייצמן,

בנושא שתיקה על שמר וייצמן בגין. של

 המום־ השר מסר הזה המידע את
ש וייצטן, עזר שר־הכיטחון — מך

 של כסלע שום השבוע? נתגלה
טירון*. של כים שפיות-הדעת

ה של ׳בוועחת-החוץ־והביטחון בהופיעו
 הכסילים יושאר ׳שמיר שמשה ואחרי כנסת,

 נאומים שם נאמו הוועדה), יו״ר (ובכללם
 הסורים שמבצעים רצח־העם נגד נרגשים

 את וייצמן מסר המיסכנים, הנוצרים נגד
:המוסמכת ההערכה

 להישאר עניין אין לסורים •
 המערבת את מסכן הדכר בלבנון.

 רוצים היו והם שלהם, הצבאית
כ זאת לעשות יכלו אילו לעזוב,
כבוד.

 ש- ׳בביירות, האחרונים המאורעות •
 הרבעים את הסוריים התותחים הפציצו ׳בהם

 אלא הסורים, ׳באשמת יפרצו לא הנוצרים,
הנוצרים. של פרובוקציות בעיקבות

ה כשילטון תומכים הסורים •
 הנשיא כהנהגת הלבנוני, לגיטימי
 כדי הסורי לצבא זקוק וזה הנוצרי,

כמדינה. כלשהו סדר לקיים
הממשלה, ישל וברור מוסכם קו בהיעדר

חדאד רכ~סרן
מרד

ראש־הממשלה, עם בשיחותיו זה

 ׳ממזכירות טילפניו האחרון השישי ׳ביום
 וביקשו שר־הביטחון ליישפת אל הממשלה
ה על סקירה להכין ׳בגין, בשם מווייצמן,

 ביום הממשלה ישיבת לקראת בלבנון מצב
א/

 הוא רגוע. זייצמן בא הממשלה ׳לישיבת
 ואת הלבנון, ׳בדרום המצב את תחילה סקר

 הלבנוניים החיילים 500 מושלווח משמעיות
 גם התייחס למכה תרופה כמקדים לאיזור.

 לבנונים חיילים ׳אלה יהי.ו שלא לאפשרות
 לבנונים במדים סוריה צבא חיילי אלא

אש״ף, אנשי או

 בטון־די- ונמסרה מתונה, הותר. סקירתו
 שר-׳ד•,ביטחון. של כהרגלו שלא ייבש, -בור

 הסקירה במשך מימנו, ׳גנב ההצגה את ׳אולם
עצמו. ראש־הממישלה כולה,

 יש־ כדי רם, בקול לעומתו ׳מיילימל בגין
 רחב־ר,ידיים החדר בכל יישמע המילמול

 שהם מה נורא, ״זה :ישיבות־הממשלה של
 הם !תסלח לא ההיסטוריה !שם עושים

ו נשיים שם הורגים שלנו! בעלי־ברית
 ,היוו ראש־,הממשלה של מי׳לסוליו !״ ילדים

 והם וייצמן, של הסקירה לכל מוסיקת־ירקע
ב ,תפייס,ת-ד,ראש של במימיקה מלווים היו

 על והנחתם הידיים אגרופי וקימוץ ידיים
הרקות.

מטורף בים א■
 ההש־ בכל ביותר החמור הפרט ף ^
* הת לא שבגין הוא המוזרה תילשלוית י
מוסמך. ישראלי מידע על בסס

נוצר המרכזיים השרים דעת על
 קראה חודשים במשך מוזר. מציב השבוע
 לחיזוק ללבנון, העצמאות להחזרת ישראל

הלבנו והצבא החוקות הלבנונית הממשלה
״׳המחבלים״. על ׳להשתלט כידי ני,

ה הממשלה התאוששה כאשר השבוע,
 צבאה של משוקם גדוד ושלחה לבנונית
 לבנונית, לרובו,נות להחזירו כדי לדרום,
 כאילו הבדותה את ושיראל ממשלת הפיצה
 בידי אומן ש״ מפני סורי, בעצם הוא הגדוד

חדאד סעד רב־סרן הסורים״,
 ממשלתו נגד גלוי מרד על הכריז האומלל
וצבאו.

 הסורים גירוש את תובע בגין כי נראה
יסו תחת הותר עצמו שהוא ישעה מלבנון׳

ל הזקוק הרופף, הלבנוני השילטון דות
ה ה״מובלעות״ של המנהיגים התחזקות.

הו ישראל, אלא שאינם ■בדרום, נוצריות
 הלבנוני הצבא ליחידות יתנו שלא דיעו

לעבור. הרישמי
לכי קץ לשים לעולם קורא בעודו

 עם וגמור מנוי כצפון, הסורי בוש
 הישראלי הכיבוש את לקיים בגין

 סוכנים באמצעות הפועל כדרום,
מקומיים. נוצרים

ה בכך. יסתפק בגין אם היא השאלה
 כנראה חששו בגין, את המכירים אמריקאים

 כן על ללבנון. לפלוש צד,״ל על שיצווה
 ואנס סיירוס האמריקאי, שר־החוץ שלח

 לזוז! ׳תעז אל :לבגין אולטימטיווית אזהרה
 באה האזהרה כי הדגי׳ש הזהירות, למען

קארטר. ג׳ימי שיל המפורשת בדרישתו
 אמצעים בגין נקט לא בינתיים

 עצם אף חלומו♦ את להגשים כדי
 הר!ז, בלי בו הגיה שהוא העובדה

ה את שוב מדגימה ולילה, יומם
 מכד שבראש ככד הכרוכה סכנה

 קנאי אדם עתה עומד שלת-ישראל
מ נסערת במציאות לו החי לוהט,
 המציאות עם שלו ושהקשר שלו,

למדי. רופף! הצוננת

בשוק חדש
חש ־ אולר אזעקה מעונת

הבקרה) (מרב!
מה מערכת ת ה טרוני  משוכללת אלק

ת אדלר היצרן ת גם (המייצר בע״מ אדלר א  א
טין בעלת 0.5 אדלר מערכת  הבינלאומי) המוני

וארה״ב אירופה לארצות מיוצאת המערכת

שה: המערכת יתרונות החד
כאחד. מטהרי ולרכב פרטי לרכב מתאימה
התקנתה. בפשטות מצטיינת

מטלטולים. או אקלימיות מתופעות מושפעת אינה
ומכסים, דלתות ופריצת פתיחת מפני למכונית מושלמת הגנה
וכו׳. מראות פנסים, כגון חיצוניים אביזרים גניבות שמשות, ניפוץ

 הגנה מערכות שתי באמצעות למכונית הביטחון את מספקת המערכת
:במקביל הפועלות שונות

 בנסיונות הרכב. של התורפה בנקודות הממוקמים חישה״ ״מרכזי א.
 את ומפעיל הקרוב החישה״ ״מרכז מופעל למיניהם גניבה או פריצה

נתק. יצירת עיקרון על פועלת זו הגנה מערכת האזעקה, מערבת
 מפעילים מטען ותא מנוע מבטה הרכב, דלתות פתיחת של נסיון כל ב.

קצר. יצירת עיקרון על פועלת זו הגנה מערכת האזעקה. מערכת את
 ב׳. מערכת את רק או במקביל ההגנה מערכות שתי את להפעיל ניתן
 המפתח במתג ״טיפול״ נסיון כל — ממולכד המערכת להפעלת המפתח מתג
האזעקה. את מפעיל המקורי המפתח באמצעות שלא

 שניות, 12כ־ לאחר האזעקה את המפסיק (טיימר) זמן קוצב למערכת
 נמשך, ההפרעה וגורם במידה מהורשת. לפעולה מוכנה המערכת ומיד

הפסק. ללא הצפירה ממשיכה
רחב. בתחום לכוונון ניתנת החישה מרכזי של ההפעלה רגישות

! א אמ
 שהינן ביותר החיונית ׳המתנת

ה כ י ר  ה■ הינם לבתך לתת צ
:הבאים קורסאים

נשי עידן *
לה ׳מקנח
 נימוסין חן, טוביה, יציבה

עצמי. ובטחון
 אופנה דוגמנות *

מקצוע —
 ונאות תמירות לבנות נועד

בלבד.
בקיץ. קורסים אין

הגוף תרבות *
 טובה, יציבה לד ׳מקנה

 שרירים, חיזוק גמישות,
 מובטחת. הרזיה

:ראיון לקביעת

אולפן
פלטשר לאה

 תל״אביב ,50 גבירול אבן
267682 טל.
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כלי־נגינה
אקורדיונים — גיטרות

אורגנים — פסנתרים
חלקים — מיתרים

השאלה *
תיקונים *

מכירה ¥
ת״א 48 אלנכי גינצבורג א.

03־57773 טל. גאולה, רח׳ פיגת
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 בלעדית הפצה
סטימצקי


