
ה פ י ח ב

,1969 ביוני 26 חמישי, ביום
 בערב 8.30 בשעה

ואוהדים חברים פגישת תתקיים
״אורד,״) מול — הלל (מדרגות בנאצים הלוחמים אירגון בבית

י אורי ח״כ בהשתתפוגז.־ ר נ ב א

1968
$4!££$ 8¥ 88411405

*111*1־
1. 5א 7 \1א0 \ ׳ ך ו ט ־ ס נ י ו ו 81,600.000,000
2. 6431־16010 . . 38,530.000,000
3. 1(611!. . . . 30,000,000,000
4. ^ 10610.׳{ . . 20,240,000,000
5. £ , £  54 . . .

1)163)1101 ?11)61־
17,060,000,000

1. . \ £1 £ 5יל£ ד . ב ־ ז ־1ז □ . . 44,520,000,000
2. 1(001. . . .

£ 6 £  11181
30,120,000,000

1. 0 \ \ 1 £ £  . כ7 . . . ד•7ז 37,200,000,000
2. נ>ם1£ץ! 5!111;6 .

?1118

20,000,000,000

1. ?311 !14311 . . 56 ,000,000,000
2. (1168161(16111 . 7,100,000,000

£81113^  .0 ז1ט1חו תז3)68 ׳\1. x^611,1 ^ £ ,.ז 3קק63ז1ח8 1ח \ל*\11ד '- 
1 6 ?11\1€ז5 1ז11(> 1ת3§3£1ח ז ז16ז1ץ ' ^10א8 })0ח (10ז 0\1\11א / 0 א0  
<13(6(1 13^1011110.1 - 1968 )1£11 ן ץנ א 1968. ג)0ז ס ^ ס ח ^ו ס ז x^611, ) ז . ,  

0 0 0  & קק6!ח161ות6ז  .
* £1 *0 מ! 301©מ 0011ת1ז168 111 £11ז0ק £ ¥ ו0־^1ן 38 1א ©.

□ ו ס ר •1ע פ ה פ פ י ח

ומת־גן רבנות תודעה ;

4

ק טי ר בו דל  א
ע !הגי

 ברמת־גן 53 מט. יאליק ברחוב
 אדלר בוטיק של סניף נפתח
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אדלר בבוטיק להתראות

:

--------ד
 המערביים הנציגים עם פגישותיו על הדו״ח של הראשון בפרק
 על שעבר בשבוע אבנרי אורי סיפר המעצמות, ארבע בשיחות
 אמר עצמו,״ את להציג צורך ״אין קאראדון. הלורד עם פגישתו

לפניך.״ הולך ״שמך קאראדון,
 העולם וריעות אבנרי של ששמו לכך, העיקריים הגורמים אחד

 אחדים חודשים לפני שהופיע הספר הוא בעולם, ידועים הזה
 למהדורה נוסף הופיע, כבר ציונים ללא ישראל בארצות־הברית.

 ולגרמנית, לצרפתית תורגם אנגלית, במהדורה גם האמריקאית,
 מלחמת שלו, העברית המהדורה גם בארץ תופיע הקרובים ובימים

השביעי, היום
 מארצות שבאו עתונאים הופעתו. בארצות רק מופץ אינו הוא

 של בחלונות־הראוזה אבנרי של ספרו את ראו כי סיפרו ערביות,
 רב־ההשפעה המצרי השבועון לידי הגיע השבוע שם. חנויות־ספרים

אבנרי. של לספרו המוקדשת שלם עמוד על כתבה ובו סאעה, אחר
 הקורא את במיוחד המעניינים ם מעט לא פרקים יש זה בספר
 עבד־אל־נאצר גמאל של פנייתו על פרק אותו למשל, כמו, המצרי.
 הסדר למצוא מצריים נשיא של נכונותו ועל כהן, ירוחם לידידו

 .1954—1952 בשנים לשלטון, עלותו אחרי מייד ישראל, עם שלום של
 אלה. לקטעים מתייחס אינו גלאב, פיליפ סאעה, אחר סופר אבל
אבנרי. אורי שמעלה הפוליטיות לבעיות מאמרו את מקדיש הוא

לה,״ ומחוצה בישראל ויכוחים מעוררת אבנרי אורי של ״דמותו

סאעה" ג״אחר אכנרי
 פרקים אשר האחרון, ספרו ויכוח מעורר ״בעיקר גלאב. מקדים

.בעולם גדולים בעתונים התפרסמו ממנו .  אבנרי של חייו תחילת .
 הציוניים הכובשים המהגרים בני רוב של מזו בהרבה שונה אינה

 המדיניות בשדה ופעולותיו מחשבותיו אך בפלסטין. האירופיים
 בפרלמנט מייצג הוא מיוחד. מעמד לו העניקו בישראל והעתונות
 בשבועון ביטויה את המוצאת מיוחדת, השקפת־עולם הישראלי

אל־עאלם.״ והאדה הזה העולם ובערבית, בעברית עורך שהוא

והציונות ־,הזה ״העולם ¥
 וזאת, מחשבה״. ו״מעורר כ״מהפכני״ גלאב מגדיר הספר את

 רואה אבנרי הציונות. על התקפה אינו הכללי שכיח־נו ״למרות
 היחידי הפתרון להסתיים. עליה או שהסתיימה, תקופה בציונות
 הוא לדעתו, תחליף, לו ן א ואשר ישראל, של קיומה את שיבטיח
 ומסורתם, המרחב מעמי מהמרחב, כחלק עצמה את תסגל שישראל
 וחלק המערבית התרבות של כהשלכה עצמה את לראות ותפסיק

אירופה.״ של נפרד בלתי
 המתארים הפרקים מן גלאב התרשם בעולם, רבים קוראים כמו

 את במדינה. המרכזיות הדמויות ואת בישראל, הפנימי המצב את
 עד כמותם נכתבו שלא ״דברים מגדיר הוא דיין משה על הפרק
 על לפרק מקדיש הוא אבנרי עם שלו הוזיכוח קר ע אבל כה.״

הצלבנים.
 ? הצלבנית הממלכה של כסופה ישראל של סופה יהיה האם

 כן! — אוטומטית השיב זד. נושא על שכתב ערבי שכל זמן, היה
ממשיך: והוא זאת. מלעשות נזהר גלאב

 לאדמת היהודים זיקת על רבה בהתלהבות מגן ״...הסופר
 שהיא מפני לאפס נופלת אך מוצקה, נראית הגנתו פלסטין.
 עם ושהם לארץ, זיקה באמת יש שליהודים ההנחה על נשענת
 מטריד הצלבנית המדינה גורל אבל אחידה. שפה בעל מאוחד,

 דאגה אותה כאלה. מוצאים כאשר — החושבים הישראלים את
 לספר לחזור הישראלים על לאבנרי: לומר דגול היסטוריון דחפה

לעשות. שעליהם למה נמדרין הצלבנים, של ההיסטוריה
 שנית, לקרות ועלול בעבר קרה זה זה: פרק בסוף קורא, ״אבנרי

 ותסגל האיזור מדינות למשפחת להתקבל ישראל תצליח אם אלא
(פדראציה)!״ אחרת מסגרת בתון מהן כאחת עצמה את

 הספר כי יודעים, אנו סאעה? באחר זה מאמר של חשיבותו מה
 נושא הפך כי׳ יודעים אנו רבים. ערביים מנהיגים על־ידי נקרא

 סאעה באחר המאמר בארצות־ערב. אינטלקטואליים בחוגים לשיחות
 המינהג נפסק ם: וחשוב חדשים לפסים עברו אלה ויכוחים כי מוכיח,

 נפסקה בישראל, שמקורה מחשבה כל של טוטאלית השמצה של
 עומדת במרכזו אשר רעיון כל של המוחלטת הפסילה

ישראל. מדינת של הלאומית ריבונותה
ש ויכוח רעיונות־יסוד• על המדיני הוויכוח שלב החל

 לסבך פיתרון שיביא הרו־שיח לקראת חיוני שלב הוא
העולם רעיונות משמשים במיקרה לא ערבי.—הישראלי




