
 ׳וצון שרעות
 בוושינגטון

ומוסקווה

יוצאו הטילים - שבוע תוך הסדר

הידיעות וסוכנויות בוושינגטון בתכנו מאת
 מילחמת שהסתיימה אחרי ימים שלושה

 להימצא עומד כי נראה כלבנון, הטילים
מדי מקורות שם. הפיכסיד לסיום הסדר
 ההסדר השגת כי מוסרים, כוושינגטון ניים

 מועד לפני עוד ימים, כמה תוף צפוייה
כישראל. הכחירות קיום

 פינוי יהיו: ההסדר של הכלליים הקווים
 מביקעת הסוריים הטילים של הדרגתי
 ישראלית התחייבות מתן תוך הלבנון,
ושמי לבנון, בשמי תקיפה מטיסות לחדול

 היריבים הצדדים בין הסטאטוס־קוו רת
בלבנון.

 היה ניתן כי עתה, מעריכים בוושינגטון
 פעולות פרוץ לפני גם כזה להסר להגיע

 אמר ההגנה במישרד בכיר פקיד האיבה.
 אין זאת, ״עם כי בוושינגטון, לכתבנו

 והבהירו התהליך את זירזו שהקרבות ספק
 האפשרי ההסדר זהו כי השונים לצדדים
שהמעור ביטחונו את הביע הוא היחיד.״

 תיגבר לא במיזרח־התיכון הסובייטית בות
 שנבלמה לומר אין ״אך ההסכם, בעיקבות

לחלוטין.״
 הייג, אלכסנדר האמריקאי, שר־החוץ

 הפופולרית הטלוויזיה בתוכנית אמש אמר
 תמשיך שארצות־הברית האומה״, פני ״מול

 הסובייטית התוקפנות לבלימת במאמציה
 אתמול אמר במוסקבה בעולם. מקום בכל

 ברז׳- ליאוניד הקומוניסטית המפלגה מזכיר
 הובס רייגן של הנוקשה ״הקו כי נייב,

ינצח.״ נצח והאנטי־אימפריאליזם בלבנון,

 הנוצרים בין הקרבות נמשכים בלבנון
 בשידוריו מסר הפלנגות רדיו והשמאל.

ה הרובעים הופצצו אתמול כי הבוקר,

 אש השיבו והפלנגות ביירות של נוצריים
מאושר) (המשךהירי. מקורות לעבר

 הקרבות, של האחרון ביום וזחלה, ג׳וניח בין בדרן ישראלית משאית של זה, תצלום
תועה. בכדור מבן לאחר דקות ארבע שנהרג בריטי צלם של עבודתו פרי הוא

חלקו את לשלול יוכל לא איש :פרס
בניצחון המערך של

 ;אדיר ניצחון :רובינשטיין ;לאומי אסון — הנסיגה : התחייה
אי־אמון יגישו ומרציאנו אלגרבלי

:נוספות תגובות

יילמדו הלקחים

הצבאיות
 ככריסל נאט׳׳ו כמטה בכיר צבאי מקור

 התעופה שבועון לכתב אתמול אמר
כ הטילחמה לקחי כי וויק״, ״אוויאיישן

 כקכוצת־עכודה עתה ככר נלמדים לבנון
 הכרית של הצבאי המטה על־ידי שהוקמו;

 שמילחמה ספק לי ״אין הצפון־אטלנטית.
 כחומר־עזר תשמש זאת ומעניינת קצרה

 הצבאיות באקדמיות צוערים לשיעורי
נאט׳׳ו. איש• אמר העולם,״ ככל

 פיתוח על הממונה הרשפלד, א.א. גנראל
 ישראל כי אמר בפנטגון, לחימה אמצעי

 פרטים האמריקאי הצבא לרשות מעמידה
האמרי הנשק מערכות תיפקוד על מלאים
 לדבריו, בלבנון. הטילים במילחמת קאיות
 עליונות על הראשונות הבדיקות מורות
 ״העובדה .23מיג־ פני על 15אפ־ מטוסי

 ארצות־הברית מתוצרת מטוסים ששה שרק
 מורה הקרקע מן טילים בפגיעות הופלו

הגנראל. אמר לבעייח,״ תשובה שמצאנו
 מומחים של כינוס עתה נערך בווארשה

 וארשה, בברית בכירים ומפקדים צבאיים
 כמה בלבנון. המילחמה תוצאות לניתוח
ב השוהים סובייטיים, צבאיים מומחים
 למסור כדי לארצם לצאת עומדים סוריה,

 הסורי הצבא מתיפקוד התרשמותם את
בסילחמה.

 שנפלו צה״ל מחללי שמונה כהלוויית
 בבית־ ושנערכה כלבנון, הטילים כמילחמת

 ה- אמר שאול, כקריית הצבאי העלמין
 ״קורבנם :איתן רפאל רב־אלוף רמטכ״ל,

 נפלו כאריות, לחמו הם לשווא. היה לא
 ארץ־ את לנו ציוו וכמותם כניכורים,
ישראל.״

 שנערכו צד,״ל, חללי עשרות בהלוויית
 ומחר היום גם ושייערכו ושלשום, אתמול

 נוטלים הארץ, רחבי בכל בבתי־עלמין
הסי מכל חברי־כנסת ממשלה, שרי חלק
ציבור. ואנשי רבנים עות,

 שנערכה העבודה מפלגת לישכת כישיבת
מאו הדוברים כל היו בתל־אביב אתמול

 לראש־ להתיר שאין בדעתם, חדים
 פירות את לבדם לקטוף ולליכוד הממשלה

 אף פרס שיטעון בלבנון. צה״ל ניצחון
 האומר הסברה קו ינקוט שהמערך ׳הציע

הליכוד. שילטון למרות ניצח שצה״ל
 הוא האדיר ״הניצחון פרם: אמר עוד

ששלו יסודית עבודת־תשתית של תוצאה
 עבודת קשה, עבודה :בסיסיה היו שה

תשתית.״ ועבודת צוות
 שקדם מה כל שלמרות הזכיר, אבן אבא

 המכריע ברגע המערך הצטרף למילחמה,
 שיצר לומר ניתן ״ואף הלאומי, לקונסנזוס

 והצטרף זה, קונסנזוס בהצטרפותו למעשה
ב הנוצרים עם שנכרתה לברית־הדמים

לבנון.״

 בעמק קיבוצים לחללי שנערכה בהלוויה
ה ״חיילנו גלילי: ישראל אמר יזרעאל
אח מחיילים מנעו בלבנון שנפלו אמיצים

 אלון.״ תוכנית על במערכה ליפול רים
 בירושלים בהר־הרצל שנערכה בהלווייה

 היו ״הם גורן: שלמה הראשי הרב אמר
 אשר כאזוב לעומתם, ואנו, הלבנון, כארזי
 ישראל מלך דויד אך — נפלו הם בקיר.

וקיים.״ חי
 ח״כ אמר בבאר־שבע שנערכה בהלווייה

 אחים נפול שם, נפלו ״הם מילוא: רוני
אנשי בצד עכשיו שלום אנשי יחד, גם

 מהר ״הנסיגה ו התחייה תנועת י•
 התנחלויות סילוק לאומי. אסון היא הלבנון

 לא שבגין מוכיח הלבנון מהר גוש־אמונים
 ההתנחלויות.״ אוייב והוא השתנה,

 (שינוי): רובינשטיין אמנון !•
 העם שכל צה״ל, של האדיר ״הניצחון

 אדיר. ניצחון ספק ללא הוא מאחריו, עמד
 עונש הנהגת לשקול הצעתי, על חוזר אני

למחבלים.״ מוות
 מרדכי חברי־הכנסת — האיחוד !•

 כי הודיעו מרציאנו וסעדיה אלגרבלי
 בממשלה, אי-אמון הצעת להגיש בדעתם

 הכנסת בישיבת ובאשכנזים, ברמטכ״ל
 ״בין הבא. בשבוע הניצחון, לרגל שתיערך

 שלושה רק יש לצל״ש המועמדים תשעת
 ש־ בהודעה נאמר המזרח,״ עדות מבני

השניים. פירסמו

 בצד והבגידה הנסיגה אנשי אמונים, גוש
 לא המרצחים כדורי הזקוף. הגו אנשי

ביניהם.״ הפרידו
 נראה בהלוויות כי מוסרים, עתי״ס כתבי

 אלמנות של קורעי־לב מחזות והיו רב, קהל
 יקיריהם קבר על שנפלו שכולים והורים

 בהלווייה רב לקהל צופים מחר ובכו.
 בירושלים, בהר־הזיתים בבוקר שתיערך

 בגין מנחם ,ראש־ד,ממשלה דברים ישאו שם
 כמה פרם, שימעון העבודה מפלגת ויו״ר
 בטלוויזיה, ביניהם העימות לפני שעות

הבחירות. תעמולת במיסגרת

אימבציל ■ אסר בגין:
 ואש- שנשא מתון בנאום

̂ העלה בתל-אביב הממשלה
 הרמטכ״ל את נס על

{ כתל־אכיב בתכנו מאת
 | המח־ ותיקי בפני אתמול שנשא בנאום

 ] ראש- גילה בתל־אביב, זאב במצודת תרות
 ̂ וזהירות מתינות בגין מנחם הממשלה

 ] ולשלהב בלשונו להיגרר שלא ונזהר רבה,
 1 ההסדר את לסכן שלא כדי הרוחות, את

ז :בגין אמר השאר בין המסתמן.
 ן הוא אסד, הדיקטטור סוריה, ״נשיא

 י בקיצור או, ודביל, אמבה של מתועב שילוב
 1 חמור- אותו מדרום, העלוב שכנו אימבציל.

 1 המאנייקים קיסר אותו מלך, בצורת גרם
 { הטובעת העגלה על הוא גם קפץ חוסיין,

 , רב הזדנב שניהם מאחורי שלו. את וחטף
 { ועל ערפאת, גם הקרוי ערפד, המרצחים
 , הנאצים ניצחו הזאת האדומה התיזמורת
 < חיכינו, אלה כל את ברוסים. המחופשים

 הילד עד המיליונים, ששת דם את ונקמנו
ן האחרון.״

 העלה ממושכות, לתשואות שזכה בגין,
 ן רב-אלוף צה״ל, רמטכ״ל את גם נס על

 את לקחת יכול שלנו ״רפול איתן: רפאל
 ז גנראל בונפרטה, נפוליון הגדול, אלכסנדר

 להושיבם מונטגומרי, ופילדמרשל פרשיעג
 ן מילחמה ניהול בהילכות פרק וללמדם לפניו
דרדקיו.״ את מורה כלמד

מאמצת האקדמיה
הקונסנזוס את

בירושלים עתי״ם כתג מאת
של החליטה העברית ללשון האקדמיה

 ללשון קונסנזוס המילה את לאמץ שום
ש האקדמיה, מטעם כפירסום העברית.

 של ההטיות ץצנ!י בקרוב, אור יראה
החדשה. העברית המילה

 כמה לדוגמה, נמסרו, עתי״ם לכתב
:הטיות
קונסנזוס. לכלל להביא — לקנסנז •
קונסנזוס. לכלל שמביא מי — קוגסנז •
גור של משותף מאמץ — קנזנסת •
קונסנזוס. לכלל להגיע שונים מים
קטן. קונסנזוס — קנזינפקה •

חדש הוזלות מסע מתכנן האוצר
1 כלכלה לענייני כתבנו מאת ■
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אל את לנו ציוו ״במותם הרמטכ״ל: שו ארץ־י
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