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ליטאני מיכצע־ גיבור
זחל״ס על —

 עשרות התחמושת. בגיבעת הנורא לקרב
 בקרב כבד מחיר שילמו ופצועים הרוגים

 עיר- יש ביצועו ואופן נחיצותו שעל זה,
כבדים. עורים

 פיקד כרמטכ״ל שירותו סוף לקראת
 מה שהוכיחה הליטאני, מילחמת על גור

 הישראלי החייל של רמתו ומה כושרו
 כצבא-כיבוש שימש שבהן שנים 11 אחרי
 מב- גם עזה. וברצועת המערבית בגדה

 מילחמה־ על שלו את אמר קר־המדינה
 מצה״ל גור השתחרר כאשר זו. זוטא

 כמנכ״ל מתאימה״ ״עבודה לו סודרה
 למפל- הצטרף הוא ההסתדרותית. בכור

 שצורף עד רב זמן עבר ולא גת־העבודה,
ש להודיע מיהר גור המפלגה. ללישכת

 ראש־ לכהונת מתאים עצמו רואה הוא
 ציננו התגובות המערך. מטעם הממשלה

 הוא שעכשיו ונראה התלהבותו. את קצת
 לראשות־הממש־ הדרך את לעשות מוכן

ארוך. יותר קצת במסלול גם לה

 יעזור ;,לא
יפה־נפש״ להיות

במפלגת הניצי לאגף משתייך וי* ר
״ מא פעם מדי מפרסם הוא העבודה. ו

המעי בדבר, ומשעממים ארוכים מרים
 כטכ־ להיראות מבקש שהוא עליו דים

 הנושא ביטחוניסט הוא קלאסי. נוקראט
בבחי בכירות. פוליטיות למישרות עיניו
ברשי מרכזי מקום יתפוס הקרובות רות
העשירית. לכנסת המערך מת

 את האומרים הפוליטיקאים הם מעטים
 גור פנים. משוא ללא ליבם עם אשר
אח מייד שלו כרטיס־הביקור את הציג

 בראיון חוזר ועיון מדיו, את שפשט רי
 העצמאות ביום המישמר, לעל שהעניק

 על לתהות מאפשר שנים, שלוש לפני
לפוליטיקה. שנבעט הגנרל של קנקנו

 דווקא רבים גלים עורר הזה הראיון
 גור התייחס שבו הקצרצר הקטע בגלל
ה בין אמר, הוא המזרח. עדות לבני
 שבני עד שנים תעבורנה ״...עוד : שאר
הש שמקבלים אלה גם המזרח, עדות
 בהצלחה להתמודד יצליחו מלאה, כלה

ה והטכנולוגיה המנטאליות עם מלאה
 נדחה מה משום המערב.״ של מחשבתית

חמורים דברים אודות הציבורי הוויכוח אלון יגאל בהלוויית הפלמ״ח דגללווינגר בשה לרב לחיצת־יד

גור מועמד
— לכנסת רץ

נשי את העולם עצר '7/ נובמבר ף
נכו על הודיע מצריים נשיא מתו. ■

 את להסביר מנת על לכנסת, להגיע נותו
 בעוד ישראל. עם השלום בנושא עמדתו

 מקדם בגין, מנחם הניצי, ראש־הממשלה
 הרמט- קפץ בברכה, הזאת האפשרות את

 ממקד גור, (״מוטה״) מרדכי דאז, כ״ל
 אחרונות לידיעות מוזמן ובראיון מו,

 צריך סאדאת ״לנשיא אמר: )15.11.77(
 הונאה מתכנן הוא שאם ברור, להיות

כוו יום־הכיפורים, מילחמת נוסח נוספת

מצ שצבא יודעים אנו לנו. ברורה נתו
 לפתוח הכנות של בעיצומן נתון ריים

למ ,1978 לקראת ישראל נגד במילחמה
 לבוא נכונותו על סאדאת, הכרזת רות

 נשמח בית־ישראל וכל אני לירושלים...
 לירושלים יבוא המצרי הנשיא אם מאוד

 ברית לכרות ובתמים באמת כשכוונותיו
ה המודיעיניות הידיעות ואולם שלום,

הפוך.״ כיוון על מצביעות אלינו זורמות
להיסטוריה. שייך ההמשך

 דאז, שר־הביטחון על-ידי ננזף גור
 בפומבי לו לעג אף וסאדאת וייצמן, עזר

 חושד כיום זאת, ובכל ללוד. כשהגיע
ה המצריות בכוונות הפוליטיקאי, גור,

 כנראה אותן. יודע שהוא וטוען אמיתיות
כלו כמוהו, עושים שכולם מניח שהוא
ב האמיתיות הכוונות את מסווים מר:

שקרים. של גיבוב
 ה־ בתפקיד מקודמיו אחד כמו בדיוק

 גור מוטה היה רבין, יצחק רמטכ״ל,
יום- מילחמת פרצה כאשר הנכון במקום

כדי חזר רבין בוושינגטון. :הכיפורים
 סם־ סידרת ומחבר ראש־ממשלה, להיות

 הוחזר הצנחנית הכלבה עזית רי־הילדים
רמטכ״ל. להיות כדי

 גור מוטה של העיתוי היה תמיד לא
 ל- בירושלים נולד הוא כל־כך. מוצלח

לרחו אחר־כך שעקרה גורבן, מישפחת
פעו בתקופת בצנחנים היה גור בות.
מפ היה סיני במילחמת התגמול. לות
 למית־ שהגיע המוצנח, הנח״ל גדוד קד
 להשתתף כדי זחל״מים, על רכוב לה

ב והמיותרים עקובי־הדם הקרבות באחד
 הוצנח אחר־כך זו. מילחמה של יותר

מסו אינו איש בא-טור. מוטה של הגדוד
 אלא בכך, צורך היה מדוע להסביר גל
 של חייליו שגם הכוונה היתד, כן אם

 לכנפי מתחת אדום ברקע יזכו מוטה
שלהם. הצניחה
חטי מפקד גור היה שנים 11 אחרי

 שהשתתפה הצנחנים, של המילואים בת
חייליו את שלח הוא ירושלים. בכיבוש

המחר מועחדין ן ן!!!ן* האתמול
 בממשלה. אפילו אולי בכנסת. להיות רוצה הוא

 כרשימה. יהיה הוא מתאים. שהוא חושבים כמיפלגה
ביוג תופיע הבחירות בתעמולת שלו לתמונה מתחת
 הבוחר אכל מפואר. ברטיס־כיקור מצוחצחת. רפיה
האמת. את לדעת צריך

ללכת. האיש רוצה לאן רק לא לדעת זכאי הבוחר

פעל הוא וכיצד בא הוא מאין גם לדעת זכאי הוא
א.................................... — ו ליתן עתיד ה  מי בפגי לשער שיוכל כדי קודם,

דין־וחשכון.
האתמול מן פרטים הזה״ ״העולם יביא זו כסידרה ״העז

 ממיפלגות מועמדים של
העשירית. לכנסת

להיבחר המבקשים שונות,
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