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מיו מוסף — משגעת מסיבה

לפורים חד
מפו תדריך — בפרחים דברי

מעולה פרחים לסידור רט

— חדש אף — הכל אף על
 הניתוחים על האמת כל

הפלסטיים
— בקריאה מתקשה ילדך

״בשבי של החינוכית היועצת
מייעצת לך״
— הלב קו על — שאול שלום

 את מסביר שלנו המומחה
ידך בכף הסימנים משמעות

 בשבילך ההורוסקופ

טובה עצה

בן־אמוץ דן של ממטבחו +

מחקר — הראשונה הנשיקה *
גיל־ של בעיותיו על מיוחד

העשרה
מתכננת — 60 עד 16 מגיל

מציעה שפיר מירי האופנה

— בשבילנו? לא — אופנה *
הישראלי האופנה שבוע

תד — בשבילך — המקצוע *
מבוקשים נשיים למקצועות ריך

— ל...מפלגה נשואה הסינית *
סין נשות על מיוחד מחקר

לכל תלכי אל — ארץ דרך *
מסיבה!

הפרטי השוק * — בעיות ללא — פיקניק
 מבחר עם בחיק־הטבע נופש

מועילים אביזרים
 עתונים, למכירת הדוכנים בכל להשיג:
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 אנו ערביים מנהיגים עם פגישותינו על
מפרס אנו ובצינעה. בזהירות לדווח נוהגים

 שיחותינו, של הענייני התוכן את רק מים
 העולם של מעודכנת תמונה בפניך לצייר בדי

לישר בנוגע שם הלך־המחשבות ושל הערבי
אל.

 לגלות שלא מקפידים אנו תמיד, כמעט
נפגשנו. עמם הערביים האישים זהות את

ל ערבי אישור מגיע רחוקות לעיתים רק
 מגיע, הוא כאשר אבל זה. מסוג פגישות

דרמאטי. תמיד הוא
ש בשעה אחדות. שנים לפני קרה כך

 את אחת תקפו ובגדאד קאהיר ממשלות
 מצרים הטיחה זו, מלחמה כדי תוך רעותה.

שר כי קאסם, הגנראל של מישטרו בפגי
 ד,עתו־ עם נפגש ג׳וואד, האשם שלו, ד,חוץ

 ראיון לו ומסר אבנרי, אורי הישראלי נאי
ב לישראל מקום שיש הצהיר בו ארוך,
מרחב.

 לפגישה היתר, הכוונה אמת. דיברה קאהיר
 ואשר בניו־יורק, האו״ם במרכז שהתקיימה

הזת. בהעולם פורסם תוכנה

 של זה חלק על המסך הורם שוב החודש
 הפעם גם והמדינית. העתונאית פעילותנו

 בין מלחמת־תעמולד, כדי הול הדבר בא
ה קריין הכריז ערביות. מדינות

ה בשולי בתוכנית הירדני, רדיו
 ״ישראל הכותרת תחת חדשות,
עבד־אל־נאצר״: והראיס
 מפלגה בישראל שהוקמה ידוע
 — הזה העולם ששמה חדשה

מקיי שראשיה וידוע חדש, כוח
 אנשים עם הדוקים קשרים מים

 המצרי, הראיס על השפעה בעלי
ב קמת הזאת שהמפלגה וידוע

אלה. קשרים בזכות רק ישראל
 מתנהל מספר חודשים מזה
 העברי העיתון גבי מעל רומאן

 הזה, העולם של הערבי והעתון
 העתונות גבי ומעל אחד, מצד

 ה־ והמנורה שני. מצד המצרית
ל היא זה רומאן של בברורה

 ערב עמי של למאבק קץ שים
הציונית. הכנופיה נגד

 שיתוף־ של התוצאות אחת
ה הוא הישראלי־מצרי הפעולה

 מנ־ על המצרי הראיס של לחץ
מל את שיפסיקו סוריה, !היגי

לחתי ויתפנו ישראל נגד חמתם
גואל של שלטונו נגד רצופה רה

 — להשלושה נוסף קשר לנו היד, אולם
ב מקבלים היינו בפעם פעם מדי חי. קשר

החתי ואת זרים בולים שנשא מכתב מערכת
 מערי־נמל ושנשלח — הראל״ ״אברהם מה

השלו קברניט הראל, כי תבל. ברחבי שונות
 נמנה העיתון, של מושבע אוהד היה שה,
 לנו המשגרים רבים קוראים־אוהדים אותם עם

קרובות. לעיתים מכתבים
 שהשתתפנו מאליו מובן זה היד, כן על

 כמשתתפים אלא בעיתונאים, לא — באזכרה
 ככל שנרתמנו מאליו מובן גם זה היה באבל.

 השלושה, של התעלומה לפיענוח יכולתנו
 תתברר אשר עד זו למשימה רתומים ונישאר
תום. עד הפרשה

★ ★ ★
ה ב ת כ ה ה ל דו  אשת מפי שפירסמנו, הג

 המיס־ אחד היא הראל, יונה הקברניט,
 הוסיפה זה, בעיתון אור שראו הגדולים מכים

 פורקן לו שביקש הציבור, של לרגש־החובה
 הוכרז כאשר ניתן זה פורקן כלשהו. וביטוי

 הקרב־ משפחות לטובת ציבורית מגבית על
שרטון. על עלתה זו מגבית אך נות.

הקואופר מרכז אנשי היו המגבית יוזמי
 בעל אופיר, קואופרטיב שייך אליו — ציה

 אם וחיובי, טוב בוודאי היד, הרצון האוניה.
פנים, כל על הצורה. על להתווכח אפשר כי

ההאשמי. חוס״ן הפלסטיני, העם
במזי רואים הפלסטינים אנו

מלחמ בגב נעיצת־סכין זאת מה
פלסטין. להחזרת הפלסטיני העם של תי

 כזאת, חשיבות לבעלת נחשבה זו תוכנית
היום. למחרת חוזר, בשידור שודרה שהיא
 כאן יש זה, מסוג תעמולה בכל כמו

ודמיון. אמת של עירבוביד,
 בעלי אנשים ״עם מגע לנו שיש אמת
ש מקווה אני המצרי״. הראיס על השפעה

 את יגלו בעצמם אלד, שאנשים יום יביא
המגעים. את ויאשרו זהותם

★ ★ ★
ם תי ת ל?ןי בו רו תפ ממלאים אנחנו ק

 ״שליחות בבחינת בעינינו, שאינם, קידים
מזה. יותר הרבה אלא עתונאית״,

באזכ השבוע אבנרי אורי השתתף כאשר
 לא חיפה, בנמל השלושה, ימאי לזכר רה

שהתכ למרות עתונאית, עבודה זאת היתד,
 העתון. למען הטכס את לסקור בהחלט וון
 היה האמיד, צוות ובין בינינו הקשר כי

עתונאי. מקשר יותר הרבה
 נקשרה ביצר זה במדור לך סיפרתי כבר
 מכי- הראשון, יומה מאז לבנו אל זו אוניה

 הימאים שלושת שם על נקראה שהיא וון
 הראשונה ד,אוניה מסדה, בטביעת שניספו

 וגם אבנרי אורי גם אופיר. קואופרטיב של
 של הראשון בשבוע זמננו, את הקדשנו אני

ה לחקירת ה׳1ה העולם כעורכי עבודתנו
ההיא. המוזרה טביעה

ה נ ו ל י א ר רי ה בנ א ו ו נ ז א ב

משפ עם מראש התייעצו לא המרכז אנשי
הקורבנות. חות

ב שראה הימאים, איגוד את הרתיח הדבר
 הוא גם הימאים. בכבוד פגיעה בזאת מגבית

 פירסם זאת תחת המשפחות. עם התייעץ לא
 בה בעיתונות, מעליבה מודעה נחפזת בצורה

 כאילו בעליו, ואת המגבית רעיון את גינה
 משפחות־ד,קורבנות בי והודיע שתדלנים, היו

 איש דיבר לא הריב, בגלל לכך. זקוקות אינן
באזכרה. הימאים ואיגוד מד,קואופרטיב

 בריב הצדדים ששני כך על להצטער יש
וב בכנות פעלו בוודאי ששניהם זה, מוזר
 בשקט, זה עניין לסדר יכלו לא טוב, רצון
 הרי — למשפחות אשר מלחמת־מודעות. ללא
ל בהחלט וזקוקות ביותר, עניות מהן חלק

 יספיקו שיקבלו הפיצויים אם ספק יש עזרה.
עז ביניהן. ביותר הניזקקות את לשקם כדי
 בוודאי ונאותה, מכובדת בדרך ציבורית, רה
 שתימצא לקוות ויש — מזיקה היתד, לא

לנו דרו
ב הזה העולם מדווח עצמה האזכרה על
זה. בגליון אחר מקום

תזכיר
רו • חי ר. יבל מ ב  בדבר ),1537( הזה העולם גילויי לאחר בלבד שבועיים דו

 ניסן, אלי דבר נתב הבטחון, מערכת של החדש האזרחי הדובר של ההחזקה הוצאות
של לרוחו היו שלא המרובות, להוצאות נוסף להתפטר. רצונו על הודיע דן, במלון
 להמשיך אף סירב הוא סמכויותיו. בדבר עליו הממונים לבין בינו הוסכם לא ניסן,

המנחית. שנת־הכספים לסוף עד בתפקידו

ה העולם 1539 הז


