
 בבושם ־התלבשי מבצע סיום עם
 ג5ה־ יובל לדגל נערך אשר דלילה־

א, של ה תי ד  החברה הנהלת מו
 חלק לקחו אשר המשתתפות לאלפי

הגרלת על בזה ומכריזה בתחרות,
ם ססו סי ר ם פ די ח ו י מ

 תיא ממוצרי שי חבילות (הפרסים:
ם!  כל ביו יוגדלו אשר המובחרי

 המבצע. משתתפות
ם הפרסים ססו הגרלת קיי ת  שיש• ביום ת

א. חברת במשרד• .1968 לנובמבר 15־ה י  ת
ת  חשבון דואה החברה. הנהלת נציג בנוכחו

א׳ מ רסו החברה. ונ
 הזונות. לבת• •שלחו הפרסים

 של התוויות את שלחת לא עדיין אם
שם  תווית בידן יש או דלילה בו
שלח׳ מהרי נוספת, ת את ו  התווי
ד.  דלילה, עבור ת־א. ,729 לת.

המיוחדת. להגדלה את גם והצטרפי
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ההולנדיים בעיתונים הידיעות
 את בארץ העיתונים פירסמו השאר בין

 ישראל ממנהיגי -מי השאלה: על התשובה
 ישראל?״ ערביי בעיות את להבין מיטיב
 מן חלק גנזו העיתונים כי מסתבר והנה

לנו! שנגע חלק אותו — התשובה
 ב־ לאתרונה פורסמה המלאה התוצאה

 ג׳ואיש הבריטי, הציוני בשבועון — חו״ל
: המלאה הרשימה הנה אובסרבר.

2274 : לא אחד אף •
12־54 ;דיין משה •
1170 אלון: יגאל •
6־70 : אשכול לוי •
6־54 : אבן אבא •
57־ : בן־גוריון •
.47־ : אבנרי אורי •
ה כל לרשות כי בחשבון לוקחים אם

 מכשירי־הפירסום עומדים האחרים מועמדים
 יומי עיתון הרדיו, הטלביזיה, של האדירים

ש בעוד פוסט, וג׳רוסלם הערבית בשפה
בסך־הכל הערבי ברחוב עומד לרשותנו

 לדי- מאוד חשוב הישג זה הרי — ירחון
 של לרמתם כימעט כאן שהגיעו עותינו,
 ולוי אבן אבא כמו עתירי־פירסומת אישים

דיין. משה של מהישגו ולשליש אשכול,
י ★ 4) ̂־

 הדים אלינו להגיע מוסיפים בינתיים
העורך. סיור על

 במשך אבנרי שהה לך, שסיפרתי כפי
 מוסד הזמנת פי על בהולנד, שעות 24

חבר לעיונים המכון :רב־יוקרה אקדמאי
 מכל בכירים פקידים המכשיר בהאג, תיים

 נאם שם במדינותיהם. לתפקידי־מפתח העולם
 בעיקרו מורכב שהיה קהל׳ בפני אבנרי

וסוריה. ירדן ממצריים, צעירים מפקידים
מ קיטעי־עיתונים, שני לידי הגיעו עתה

 בהולנד: ביותר החשובים העיתונים שני
 ל- הדומה ימני עיתון פאטרלאנד, האט

ל המקביל עיתון קוראנט, והאגשח הארץ,
 מחצי למעלה לדיעותינו שהקדיש דבר׳

אבנרי. של תצלום בתוספת עמוד,
 פאטרלאנד, האט של לדוגמה קטע הנה

באוקטובר: 19מה־
 רק אפשרי השלום יהודי: חבר־פרלמנט

הלאומיות. התנועות באמצעות
 הישראלי, הפרלמנט תבר אבנרי, אורי

 בלי ישראל — האחרון סיפרו על נאם
 רעיונות כמה מגיש הוא שבו — ציונות

התיכון. במיזרח השלום השגת טל מהפכניים
רו אני לאומני. עברי ״אני אבנרי: קובע

 לאומניים. ערבים עם משא־ומתן לנהל צה
 שאף הוכיחו האחרונות השנים חמישים

מטרו את להגשים יכול אינו מאיתנו אחד
הב ברעהו. איש להילחם נמשיך אם תיו

הגדו הלאומיות התנועות שתי בפני רירה
 או — זו את זו לנטרל היא: שלנו לות

 לחרות גדולה משותפת בתנועה להשתלב
ולקידמה.״
סטודד של קהל בפני כאן שנאם אבנרי,

 ירק למעשה, משמשים, שהם או — טיבי
בחו״ל? משרד־החוץ של המנגנון כסוכני

־4ו ־■4־
 מאיר הישראלי העסקים איש פרשת

 הוציא מזוייף מכתב־ערבות שבעזרת סימון,
 ל״י, מיליון חצי של סכום הבנקים מאחד
 באור שהאירה סנסציונית שערורייה היתד,
 של חלקו הישראלי. עולם־העסקים את עגום

 נגע הפרשה, סביב בגילויים הזה העולם
 בארץ שהעיתונות האפלים העסקים באותם

עליהם. סיפרה לא
 סימון מאיר כי גילה )161 (ו הזה העולם
ב החזיקו מייבר, מאיר לעסקים, ושותפו

 בית- התנהלו בו ,4 בן־יהודה ברחוב בניין
 ושני האזרדיים למישחקים מועדון בושת,

ולקוחותיהן. פרוצות ששימשו בתי־קפה
 השבוע, תגובה. ללא נשארו אלה גילויים
 אבנרי, אורי ח״כ של לשאילתות בתשובה

 אות ששון אליהו שר־המשטרה למעשה אישר
הזה. העולס גילויי

 עסקיו־,ם אחרי בקביעות עקבה ״המשטרה
 ברחוב בבניין ובית־המלון בתי־הקפה של

 בכנסת, ששון אמר בתל־אביב,״ 4 בן־יהודה
 עיסקי- מתנהלים במקום כי ״והתרשמה

 לתנאי- בניגוד אסורים מישחקים וגם זנות
 ביקורי־פתע נערכו זה מידע לאור הרשיון.
למש שיאפשר דבר נמצא לא בהם במקום,

הבעלים. נגד בהליכים לפתוח טרה
 לאחר (כחודשיים 18.9.68 ביום ״אולם
המש פקדה הזה) בהעולם הכתבה פירסום

 המלון כי ונוכחה המקום, את שוב טרה
מ אחד נעצרו במקום בית־בושת. משמש

וסרסור.״ פרוצות שתי בית־המלון, בעלי
 של שותפו הגיש הכתבה פירסום לאחר
 לשון־ חוק לפי תביעה מייבר, מאיר סימון,

 יחד עזב עצמו מייבר הזח. העולם נגד הרע
בפורטוגל. נמצא הארץ, את סימון עם

״האם שר־המשטרה: את אבנרי שאל
 כנגד כלשהם בהליכים משטרת־ישראל נקטה
 אם הליכים? באילו — כן אם מייבר? יעקב

 מיי־ של הסגרתו את המשטרה ביקשה לא
לכך?״ |בה0ה מה — בר

 ״החשדות שר־המשטרה: השזב כך על
 בשלב רק והתבססו נתבהרו מייבר) (נגד

 את כבר עזב שהאיש לאחר יותר, מאוחר
 האיש נמצא ידיעותינו, מקטב לפי הארץ.
״הסכם־הסגרה לישראל אין עימד, בארץ . . .

 משטרת־ על־ידי מייבר הוסרז בינתיים
נמלט. כעבריין ישראל

 בהבלטה לפרסם הרגילים ישראל עיתוני
 העולם נגד רב ברעש המוגשים משפטים,

 קורה מה לספר ןבדרך־כלל שוכחים הזה,
מתמוטטים. כשהם אלה: למשפטים

 על לך כשסיפרתי שבועיים, לפני
 ובאירופה, באמריקה אבנרי אורי של סיורו

 עיתון אף כי המוזרה העובדה על עמדתי
עש על לדודה לנבון מצא לא אחד ישראלי

וה הטלביזיה הופעות הרדיו, שידורי רות
 בחו״ל׳ ולסיפרו לסיורו שהוקדשו מאמרים

בעו ביותר החשובים בעיתונים זה ובכלל
והניו־יורקי. הלונדוני הטיימס כמו לם,

 עיתון לקרוא ווייב אדם כי נדמה לעיתים
 רעיונות־הש־ מישקל מה להיווכח כדי זר,
 — אליהם היחס ומה הזה, העולם של לום

בישראל. אפילו
★ ★ ★

ה העיתונות פירסמה למשל, הנה,
 8התוצאו את שבועות כמד, לפני ישראלית

 העיתון מטעם שנערך דעת־הקהל, סקר של
 בין קבע, הסקר ישראל. ערביי בין ־ דבר

 (כולל הערבים. מבין 377־ שלעומת השאר,
 לירדן, הגדה בהחזרת שתמכו הדרוזים)

כה פלסטינית, מדינה בהקמת תמכו 3170
 הציעו 874 זה ומתוך הזה, העולם צעת

ופלסטין,. ישראל בין מלאה פדרציה

 רובם זרים, טים
לעיו במכון ערבים,

 קרא חברתיים, נים
״ה בשם לתוכניתו

 ״שבו אידיאל שזהו סבור הוא השמי.״ רעיון
 אידיאל הלאומיות, התנועות שתי מתאחדות

 להסכים.״ שתיהן יכולות שעימו
 ומבטיח הספר, על המאמר מדבר להלן

לקראו. יוכלו בקרוב כי בהולנד לקוראיו
̂ל ★ ★ ־

 השאלה: את שוב לשאול יש ׳:וכאן
 עסקן של זעירה אסיפה שכל קורה ,איך

ה בחו״ל כתבה כל שוחר־סיפוח, ישראלי
 הופעת כל המישטר, מאנשי לאיש מוקדשת
 זוכה שלישית, ממדרגה פקיד של טלביזיה

היש העיתונות כתבי של גדול לדיודח מייד
חשו כה שהדים בעוד — בחו״ל ראלית

נגנזים? שלנו לרעיונות־השלום בים
 נציגויות בין הקשר מה זה: ובהקשר
ה העיתונות כתבי ובין בחו״ל ישראליות

 הכתבים מחזחים האם הישראלית? יומית
אובייק־ באופן לדווח, צריכים שהם מה על

ם ל ו ע ה • , ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ,30134־5 סלסון ,12 קרליבך רה׳ תל־אביב, :והמט־,לד. המערכת

 בע״ט, שהם פשה דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136 ה.ד.
 * בע״נג כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין חד תל־אביב,

בע״ם. הזה העולם הסו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העירך

1628 הזה העולם


