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ל מודיעים אנו רב בספוק
הש כי הנכבדים לקוחותינו

 לדרגת הגיע שלנו הטכני רות
ב קלקול שכל כזו, שלמות
 אנו שלנו הטלויזיה מקלט

 בתל- שעות, 24 תוך מתקנים
הארץ. חלקי וברוב אביב

 להגיע יכולנו שכזו לשלמות
 של המינימלי האחוז בשל גם

 במקלטי אפשריים קלקולים
ץ״. הטלויזיה שאוב־לורנ ״

 1X1 של בישראל הבלעדי הסוכן בע״מ כנורי
8א2 £: ^118"1ס ולרשמי־קול. לרדיו לטלוויזיות, 50\ג
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של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאון" של ״יומנו

 הספרים חנויות בכל להשיג
ל"♦ 4,30 המחיר
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 רח׳ !פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר
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ת ר ת כו ה ת . שי א ר  על היתה: האחרון שישי ביום מעריב של ה

 הסנט ומוסקבה. וושינגטון עמדות בין הפער צומצם — ההכחשות אף
 הקרובים בשבועות צפוי המזה׳׳ת על והאמריקאים הרוסים בין
יולי. בחורש אולי

 של עמודים שלושה בן מאמר למשל, משהו? לך מזכמ* זה האם
 במעריב. כותרת אותה לפני ימים עשרה שהתפרסם הזה, העולם
״?1969 ״יולי היתה: כותרתו ואשר

 פילים בידי נכתב מעריב של הראשון בעמוד שהתפרסם הסיפור
 בואו סביב אינפורמציה על מבוסס והיה בארצות־הברית, סופרו בן,
לישראל. רבין יצחק של

 אין אבל דמיוני, סיפור ״זהו כך: הוגדר הזה בהעולם המאמר
 ביותר מוסמכת אינפורמציה על מבוסם הוא הדמיון. מן לקוח הוא

 העול' המומחים ממיטב כמה של הערכותיהם ועל העולם, מבירות
 הם חודשיים תוך כי עליהם. וחשוב — הדברים את קרא מיים.
המדינה.״ חיי ובמרכז — חייך במרכז יעמדו
הדמיו ל״סיפורים המיוחדת תשומת־לבך את בעבר הפניתי כבר
הזה. העולם של ניים״

ה השבועות תוך הצפוי על האחרון, הסיפור לגבי הדין הוא
 דוב־ משיחות ובעיקר בניו־יורק, המעצמות ארבע משיחות קרובים

בוזשינגטון. סיסקו—רינין

אינפורמציה מוסד מ׳
ך ל אי ב ק  כיצד הזאת? הכמוסה האינפורמציה את הזה העולם מ

ידי — העיתונים יתר לפני מאוד רב זמן — לפרסם הוא יכול
הקרוב? בעתיד להתרחש העומד על מוסמכות עות

 בידי שנכתב ״,1969 ״יולי האחרון, הסיפור את לדוגמה ניקח
אבנרי. אורי

 ובחו״ל, בארץ אלה, בהתרחשויות המרכזיות הדמויות מרבית את
 צ׳ארלס מונה כאשר אחת: עובדה אציין מהיום. לא מכירים אנו

 היה הוא באו״ם, ארצות־הברית ולנציג ניכסון ממשלת לחבר יוסט
 לפני חודשיים כי לגבינו. כן לא הישראלית. לעיתונות תעלומה
 תוך — עימו ארוכה שיחה של תוכן הזה בהעולם התפרסם המינוי,

ב בארצות־הברית. יוסט עם אבנרי אורי ניהל אותה — שמו ציון
 של מדיניותו את שינחו הקווים יהיו מה יוסט הבהיר שיחה אותה

המרחב. לגבי ניכסון
 מקרוב, מכירים הזה העולם שעורכי היחידי המדינאי אינו יוסט
 לומר, גם יכול אני ברציפות. מחשבותיהם ■אחרי עוקבים אנו ואשר

 — ובארצות־ערב במזרח במערב, — אישים אותם כי הצניעות, בכל
 —ישראל בשאלות המדיניות עמדותינו שלנו. דיעותינו אחרי עוקבים

 שה- יוצא, ולדו־שיח. לפגישה נכונות אצלם היוצרות הן — ערב
יותר. פוריה כן ועל — הדדית היא התעניינות

הגדולה שסינת־המוח -*ו
ה ב מ צ מ ה העיתונים מן אלה הישראלית? העיתונות בשאר ה
 כמעט אלה, בעניינים ניזונים, בחו״ל, כתבים המחזיקים יומיים
 מדווחים הם בעולם. הישראליות הנציגויות מצינורות — בלעדית

שידווחו. רוצה המקומית שהשגרירות מה ארצה
 צינורות מאותם יונקים בארץ, היושבים שלהם, האחרים הכתבים

 דיעותיו את מדווחים הם שבירושלים. הפתחים מן אבל — עצמם
אינפורמציה. זו היתד, כאילו — החוץ משרד של

 ״אינפורמציה״ קורא הוא הישראלי: לאזרח גדול עוול נעשה כך
 או — זרים עיתונים גם לקרוא לו שמזדמן עד בלבד. אחד מסוג

 היה, שהוא מגלה הוא ואז — פניו על ישירות טופחת שהמציאות
עיתונאי. כמידע לו שהוגשה מתמדת, לשטיפת־מוח נתון בעצם,

ה השלום בעניין נעשתה ביותר והחמורה המקיפה שסיפת־המוח
 העומדת העיתונות כל ועל חבריה כל על ישראל, ממשלת כפוי•

המעצ שארבע כלשהי סרות אפ שקיימת והכחישה חזרה לרשותה,
 ארבעת התיישבו כבר כאשר המרחב. על הסדר לכפות ינפו מות

 לקראת במרץ צועדים שהם רציני משקיף לכל ברור והיד, הנציגים,
ש להצהיר גלילי ישראל של התעמולה שופרות המשיכו — הסכם

כזה• להסכם חשש שום אין

החנסשות? עדו מה ^
ע על ק ה, ר  הכתבה נכתבה ובארץ, בחו״ל מצב־ד,עניינים של ז
 בעלת אישיות לנו השלימה הכללית התמונה את ״.1969 ״יולי

ב המדיניות גדולי עם פגישות שורת קיימה עתה שזה עולמי, שם
רמי־מעלה. סובייטיים אישים ועם אמריקה,

 חיוניים אישיים פרטים נוספו אישיות, אותה עם ארוכה בשיחה
 ממקורות הזה העולם עורכי לעיני שהצטיירה כפי הכללית, לתמונה

אחרים. רבים
 עצמו. נושא אותו על בגין, מנחם השר עם שקרה מה מעניין

 וערב ישראל נציגי יובאו כיצד תיארנו שלנו הדמיוני שבסיפור אחרי
 מיס- אותו על בנפרד, אחד כל — באו״ם וזוזי״ ״הסכם על לחתום

 להסתפק לישראל ארצות־הברית הציעה שאכן בגין אישר — מך
כזה. הוזי בהסכם


