
* /3 6 3 ח# 0>7

ק •!ם ׳9/7£!* יו

ו ז ר ז ז ר ב ו נ ז ד ב ^ו דנ  י
ו ג נ י ד ־ ו ד ,ד ד ו ו נ ק ד ב ־1ו ד ו ! י

 לראיה עתה מוצגים המפוארים ״דנאר״ מטבחי
בת״א היריד בגני 29 בביתן הרהיטים בתערוכת
 17.00—21.00 השעות בין ,27.4.68 עד פתוחה ,התצוגה
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 66819 טל. ,28 נורדוי רחוב בע״מ, ״דנאר״
 245634 טל. ,47 אבן־גבירול בע״מ, ״דנאר״

 227908 טל. ,110 אבן־גבירול רח׳ ״המהדר״,
 232194 טל. ,170 בדיהודה שרותים ״כח״

 62736,26608 טל. ,8 שמאי פרימק, אברהם
 3 גורדון רחוב ״אורגון״,

867088 טל. ,17 רוטשילד רח׳ מג׳ר, רהיטי
723696 טל. ,7 התעשיה חלוצי דנאר, ביח״ר : חיפה מפרץ

אחריות. ושנה הנחה 10ס/סכ־ הפיחות למרות
.30.4.68 עד בתוקף אלה הנחות
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 ,30134־5 לםון0 ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והסינר,לה: המערכת
 שהם משה בית־דסום • עולמסרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע*ם בססי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב, בע*מ,
בע*מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

 מייד, לבצען אותה מחייב אינו ״זה הציע.
 ודרישת• רגש־הכבוד את יספק זה אבל

 יבואו המעשיות השיחות הערבים. של הצדק
אחר־כך.

 לפני גם הזה העולם גליונות את קרא הוא
 ש־ מבין, ״אני כן על ששת־הימים. מלחמת

 החדש. המצב של חולדה אינה השקפתכם
 ואני אבנרי, אורי עם שיחה גם לי היתד,
 רבים לנחלת יהפכו שרעיונותיכם סבור

 שני לטובת הם אלה רעיונות כי בישראל.
עמי־המרחב.״

 הדגל תמונת על שהגיבה שנייה אישיות
 משכם, הרופא אל־ענבתאווי. פלאח ד״ר היה

 אל־בעת, של הקיצוניים מראשי כאחד הידוע
תגובת.ה היתד, מה לדעת מאיד סקרן היה

 שנים, בזה העוסקים אנחנו, אפילו
ה תמונה של מכוחה לפעמים מופתעים
בעיתון. מופיעה

 שבוע, לפני לנו ניתנה האחרונה הדוגמה
 אבנרי, אורי של תמונתו פירסום אחרי

 היתר. לגבינו, פלסטין. דגל את פורש כשהוא
 רק אחרת. תמונת־חדשות ככל תמונה זו

 מחלקי־ארץ הדים אלינו מגיעים החלו כאשר
 משהו זאת בכל בה היה כי הסתבר שונים,
מיוחד.

 אחד על־ידי לנו נשלח הראשון הסיפור
 הוא שבמשולש. מכפר־קאסם מקוראינו

 סיפרו ימים ארבער,־חמישה ״במשך כתב:
 דגל את הוציא אבנרי שאורי בכפר, כאן

שמעתי באוזני ברגליו. אותו ורמס פלסטין

ירדני מושל עם אל־ג׳עכרי

ישראלי מושל עם אל־ג׳עכרי
 בכפר רק״ח של החברים אחד מפי זאת,

 בה ואז מאמין. לא שאני אמרתי שלנו.
 מכבד אבנרי אורי את והראה הזה, העולם

שלכם.״ המשמיצים את השתיק זה הדגל. את
★ ★ ★

בכי התמונה, את לאיתי ״כאשר
 העולם לכתב סיפר התרגשות,״ מרוב תי

(לפי־ הדוקטור הזה

-י ׳ י ראל!״
טוקאן המאמר תוכן את

התמונה את שליווה
בער ספרים 20 של מחברם טוקאן, שמע
 שבוע מדי לו המתרגם מתורגמן, מידי בית,

הזה. העולם של הפוליטי תוכנו את

בדגל. מחזיק אבנרי את ראה כאשר קהל,
 בין נימנה הוא כי אותו, הפתיעה התשובה

 עם הסכם כל שייתכן מאמינים שאינם אלה,
 את השוללים אלה בין הוא שכן ישראל.

המדינה. של קיומה עצם
 בה הפיסגה, ועידת תיתכנס מעט ״עוד
הכ בשליחותו,״ נכשל יארינג כי 'יחליטו

 המדיני הפיתרון את לזנוח יש ״ולכן ריז,
המלחמה.״ — השני לפיתרון ולגשת

★ ★ ★
 לאותה לב ששם אחר ערכי מנהיג

 עיריית־ ראש היה כתבה, ולאותה תמונה,
 ״אם אל־ג׳עברי. עלי מוחמד השייך חברון,

 כמה שנצעד הרוצה בישראל כוח ישנו
 התקווה, ■הגשמת לקראת קדימה, צעדים

 בתוך תחילה לפעול כוח אותו על הרי
 ביי־ להכיר הממשלה את לדחוף כדי ישראל

 להיות חייב זה צעד הפלסטינית. שות
הכריז. הוא הסדר,״ לקראת הראשון הצעד

 אל־ שלשייך הרי בתמונות, מדובר ואם
 שי כפי מבוטל׳ לא אוסף יש עצמו ג׳עברי
 לכתב שנתן התמונות משתי להיווכח אפשר
 בעבר, עמדתו את מסכמות הן הזה. העולם
 ליטול מוכן שהיה האיש של ובעתיד, בהווה
הציעה אילו — פלסטינית ממשלה הקמת

 מיכלול את כללה שהשיחה כן, על מובן,
 טו־ והערבים. ישראל בין היחסים שאלת

 ישראל תעשה רק אם כי משוכנע, קאן
 — הערבים כיבוד של מיחווה המנצחת

 שבו הקיפאון את להפשיר יהיה אפשר
 על תכריז ישראל ״שממשלת המרחב. נתון

מועצת־ד,בטחון.״ החלטת את לקבל נכונותה

ישראל. ממשלת זאת לו

1598 הזה העולם2


