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 )5 מעמוד (המשך

או הם לחלוטין, חד־משמעיות זות
מלכודת. זוהי מרים:

 קו־ את מכינים כבר הם עתה !•
 של מכונת־התעמולה הבא. ההגנה

 בהפצת השבוע החלה מסשלת־בגין
 לדברי ערך כל אין חדשה: גירסה

 לא חבש שג׳ורג׳ מכיוון ערפאת.
 של מנהיג חבש, ג׳ורג׳ בהם. יכיר
 ב־ חשיבותו את שאיבד קסן, רסיס

כ זה לצורך מתואר זו, מילחמה
עצום. מחנה של אדיר מנהיג

 תימצא זו, בדותה תתבדה כאשר
 תמיד תועמלנים, יש תמיד אחרת.

המוכ ופוליטיקאים עיתונאים יש
 הקאריי- או הכסף למען לשקר נים
רה.

לה היא הכוונה כאשר
 מר■ באמצעות רון פית ל ביא

 הכרזת־שלום שום חץ־דמים,
תעזור. לא

מק היתה שפוייה ממשלה כל
נות אם בברכה. זו התפתחות בלת

ה או הניסוח לגבי ספקות לה רו
 שליחים שולחת היתד. משמעות,

נע או נוסף, לבירור ישראליים*
מוס בינלאומיים בפתווכחים זרת

 של נהרות לחסוך האפשרות מכים.
הב ובמילחמות זו במילחמה דם,

 למאמץ אותה ממריצה היתד. אות,
השלום. סיכויי לבירור קיצוני
במ הממשלה הגיבה זאת תחת

סילו השמצות, הכפשות, של טר
 וגלויים, גסים שקרים ואף פים,
 יותר עוד להבאיש אלא יכלו שלא

בטרי- בעולם. ישראל של ריחה את

הצעי ממיטב 300פד יותר נפלו שבו
 זקוק שרון אריאל דבר. לא על רים

וכת למילחמתו, כהשלמה לכיבוש,
שלו. הקאריירה להמשך נאי

 ובישראל בעולם תתקבל אם !•
 המוסמך הנציג אש״ף, כי העובדה

ל עתה מוכן הפלסטיני, העם של
 בסופו יהיה לא פשרה, של שלום

המע הגדה מהחזרת מנוס דצר של
ה העם לידי ורצועת־עזה רבית

 שטחים שסיפוח מכיוון פלסטיני.
 *עליונה מטרתה הוא לישראל אלה

 **ליה ממשלת־בגץ, של והמקודשת
 הסטו־ השוליים גם עתה מצטרפים

 אין הרי גוש־אמונים, של רפים
ה מאשר יותר גדולה סכנה בעיניה
שלום.

!צבאית וגבונה לא
לש ברור סיכוי יש אשר ^
 לשנה-שנתיים לא לום־אמת, *

 על ההסתערות הרי לדורות, אלא
 מר־ אלא אינה המערבית ביירות

ל צימאון של אורגיה חץ־דמים,
דם.

 עליהם אשר בשדה, האנשים לגבי
 זו, משימה מוטלת להיות עלולה
 מילחמות בכל תקדים לד. שאין

מצי זוהי תיאוריה. זו אין צה״ל,
נוראה. אות

 של החלטתו גמלה זה רקע על
 של בנו גבע, אלי אלוף־מישנה

 את שאיבד אדם של ואחיו אלוף
הח זוהי קודמת. במילחמד. עיניו
צה״ל בתולדות לה דומה שאין לטה

 לוג־ של בטיימס שפורסמה לוריא, רענן של קאריקטורה )1^1 ¥111
ה כשהשופט הארץ, על המוטל אש״ף את מראה דון,

ארצווזיהברית״. של קרובה ״הכרה ששמו הניצחון, את לו מעניק אמריקאי

מפוקפ עורכי־דין של עקומים קים
 מיגרעות למצוא אנשיה ניסו קים,

 השגריר החד־משמעית. בהצהרה
 את המחלק רוזן, מאיר בפאריס,

 ומיסע־ מסיבות־קוקטייל בין זמנו
ש זו, במלאכה הצטיין דות־יוקרה,

 של שליחתם אה להצדיק באה
 לקראת ישראליים לוחמים מאות
בביירות. מותם

הישרא האזרח היה לא מעולם
 של מרוכזת כד. למערכה נתון לי

 מעיניו להעלים כדי שטיפת־מוח,
המיו שהמילחמה לכל: הגלוי את

 השגת לשם שנפתחה בלבנון, תרת
 פשע עתה הפכה מפוקפקות, מטרות

 באה לא היא מדינת־ישראל. כלפי
ה את למנוע אלא שלום, להביא
ההשגה. בתחום עתה שהוא שלום,
 לה יש ז הממשלה את מריץ מה

ארוך־טווח. ותמריץ מיידי תמריץ
 בידי שבוייה כולה הממשלה •1

 וגמור מנוי שרון. אריאל :אחד איש
ב ביירות, מערב את לכבוש עיסו

 כי עצמה. בפני כמטרה מחיר, כל
להיר המילחמה עלולה בילעדיה

כמיבצע־סרק, בישראל לרבים אות

הוא כי הודיע כבר אבנרי אורי *
ה לביירות עת בכל לחזור מוכן

 הפט־ שס שאין בשעה גס מערבית,
 לערפאת להציג כדי יעילה, קת־אש
נוספות. שאלות

 העולה המוסרי, אומץ־הלב מבחינת
בקרב. גופני אומץ־לב כל על

 לוחם האלוף־מישנה, של מעשהו
קרבית חטיבה ומפקד מעולה

 לאילו מוכיח
 מדיניותו מביאה הרסניות תוצאות

 להשתמש המנסה שרון, אריאל של
 צבאית מכונה היה כאילו בצה״ל

המור עממי, צבא ולא שכירים, של
הנוער. ממיטב כב

אכ קרב יהיה ביירות עלי הקרב
ש הסוג מן קרב זה יהיד. לא זרי.
ב קרב־תנועה :צה״ל הורגל אליו

 להגנה מילחמת־בזק הפתוח, מרחב
 בעיר קרב זה , יהיה המדינה. על

 מיקבץ לתיפארת, בנוייה מודרנית
 צורך שיהיה רבי־קומות, בתים של

 הרם תוך זה, אחר בזה לכבשם
 שם את שיכתימו כללי, והרג נורא

 ללא רבים, לדורות בעולם ישראל
 ביל- הישראליות האבידות תקנה.

יותר. אף אם במאות, יימנו בד
מת וחבריו שרון אריאל כאשר

 מול זה מרחץ־דמים לערוך עקשים
 הצד של הברורות ההודעות פני

 מהווה — לשלום מוכן שהוא השני
 תגובה גבע אלי הלוחם של מעשהו
ואמיצה. מוסרית שפוייה,

 הציבור אל במעשהו פנה הוא
ה את הציג הוא כולו. הישראלי

:והנוראה הפשוטה שאלה
ת ו מ ל ד י כ ש ה כ ?מ

ממישחקי ישראל׳ ״קוד שווי חזה כאשר
 זגבל׳ דשם שנסעו התבוו בסט־ו, הגביע
ש, לעמדת־שידוו דדאוג ושתקעו במיגו

 השדרים של הכספיות ההגבלות
ה באנשי רק פגעו לא הישראלים

 מיבצרן שכונה כפי המישרד, רדיו.
ב והטלוויזיה הרדיו מישלחת של

 מרכז־התיק- בבניין התמקם ספרד.
המדי לקופת ועלה הספרדית שורת

איש רשות־השידור דולר. 8000 נה
בלבד. אחד מישרד רה

 אנשי של הגדודה נפילה די
 התגלתה העולם בגביע הרדיו י י

 הגיע הישראלי שהצוות אחרי רק
 ואיש־הרדיו ראש־המישלחת לספרד.

 גידעון קול־ישראל, של והספורט
 אומנם לו שיש באיחור נוכח הוד,
 טכנאים.• שני ואפילו שדרים, צוות
 בלעדיה שידור. עמדת לו חסרה אבל

 מה את ארצה לדווח מאוד יתקשה
ועיבד. שאסף

 עבור דולר 2200 דרשו הספרדים
 הארגנ־ במיגרש. שידור עמדת כל

 ביקשו שנים, ארבע לפני טינים,
דולר. 1000

 יואש ובראשם הטלוויזיה, אנשי
 הכסף לסכומי מודעים היו אלרואי,

כזאת. בהפקה הרציניים.שהתגלגלו

 צריך היד. ומנוסה, ותיק רדיו איש
 את לתת עתיד שהוא לנחש
 והוא הימים. מן ביום כך על הדין

נתן. אמנם
הס לא רשות־השידור הנהלת

 של סכום בדיעבד לאשר כימה
עמ עבור לירות מיליון חצי
טל בשיחה לרדיו. שידור דת

 לפיד הודיע השניים, בין קשה פונית
 פיתרונות בינתיים ״תמצא להוד:

ה ייעשו ארצה כשתבוא בעצמך.
חשבונות.״

 על כעסה רשות־השידור הנהלת
והטי לספרד, הרדיו ראש־מישלחת

 למחדל. האחריות כל את עליו לה
 בשיחה השבוע הודה מצידו, הוד,

ה- של שהמיברק הזה העולם עם

מו________ כ
על הפו עד־ בוו

*  המישרד, יושכי של זלם ף
 ״קן־הצר־ נוסף, בכינוי שזכה •יי'

 הצפיפות, עליהם. שפר לא עות,״
מל פסק שלא המידע וזרם הדוחק,

ולהתפרצו למריבות הביאו הגיע,
 צר שהיה בחדר, מעטות לא יות

 שהצטופפו האנשים כל את מלהכיל
שבק הצעקות את שתיארו היו בו.
 מר־׳-י בניין של החמישית מהקומה עו

 כצעקות הספרדית, כז־התיקשורת
 הוועד- בבניין החמישית הקומה של

בתל־אביב. הפועל
 הטלוויזיה רשתות של מישלחות

ואיטליה, גרמניה של הגדולות

גרמניה על איטליה ניצחון אחרי רגע ספרד:
שידור לעמדת מיליון חצי

בני רבים חודשים במשך עמלו הם
 הנהלת את ולשכנע להסביר סיון

הכלכ הוועדה ואת רשות־השידור
הס את שיאשרו כדי שברשות לית

שדר כמעט, האסטרונומיים כומים
 המישח־ שידורי עבור הספרדים שו

ארצה. והעברתם קים

 הגיע ״לא
אלי״

הכין, לא זאת, לעומת רדיו ך*  הבית שיעורי את מה. משום • י
הוד, גידעון ספרד. מישחקי לקראת

 צויינו שבו בספרד, המארגנת חברה
 הגיע לא האמורים, הכסף סכומי
לטלווי בטעות התגלגל אלא לידיו

זיה.
הטל של מחלקת־הספורם מנהל
 בתוקף טען אלרואי, יואש וויזיה,

ו בפברואר, כבר הגיע שהמיברק
לרדיו. ישירות הועבר

 אל־ הוסיף אחרת,״ היא ״הבעיה
 בכלל עברו לא הרדיו ״אנשי רואי,

הווע עם המקובלים התהליכים את
 רשות-השידור, של הכלכלית דה

ההחל וקביעת ההסכמים לאישור
 יציעו שהספרדים חשב הוד טות.

טוב.״ מכל לו

 התקשו הישראלים, של שכניהם
 הגבוהים הטונים למישמע להאמין

 במישרד ששררה והאנדרלמוסיה
והצנוע. הקטן הישראלי
 את גם הכנים הוד של המחדל

 * ל- דבוריו, ודני יצהר רמי שדריו,
 < בכו כמעט ״הם ומצוקה. תיסכול

 '׳ טל- איש סיפר במצבם,״ כשנוכחו
 יו צ-י רמי הצוות. עם ששהה וויזיה

 ז של המעולה הספורט שדר הר,
 קשריו את לנצל הצליח קול־ישראל,
 £ ליח- אחראי בהיותו המיקצועיים

 £באגודת-העיתוג- בינלאומיים סיס
 קיבל■׳ הוא ספרדי עמית בעזרת אים.
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