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בעולם. והמדינאי□ ההיסטוריונים מחשובי במה

אורי
:אבור■

ת מלחמ
היו□

השביעי
זה ספר

 ובבריטניה בארצות־הברית הקובעים המדינאים דלתות את המחבר בפני פתח
 עמאן, בחנויות נמכר ^ הקומוניסטית פולין שלטונות על־ידי הוחרם

 ונקרא בגרמניה ביותר החשוב בשבועון בהמשכים פורסם ^ וביירות קאהיר
 שם הגיע וכבר בארצות-הברית, לראשונה לאור הוצא ^ מיליונים על־ידי שם

 בחשובי תגובות עורר ובצרפת בגרמניה להופיע עומד מהדורות לשלוש
 צוטט * קאהיר עד מלונדון מוסקבה, עד מוושינגטון בעולם, העיתונים

האו״ם. בדיוני

 טוענים המלחמה על כה עד שפורסמו הספרים מבין. מעטים ״רק •
 ולא מאמין, אבנרי מהם. אחד הוא אבנרי של ספח פתרון. להם שיש
 מציע והוא נסתיים, ישראל בתולדות הציוני שהפרק צדק, בלי

ניו־יורק ¥01-1: ־1י1:>״!5 וערבים.״ עברים של שמית פדרציה

 בצורה הישראלית החברה על חותמו את הטביע. אבנרי ״אורי •
.המדינה ממנהיגי ממישהו פחות לא תימחק, שלא .  מעניין רעיונו .

 שטוענים כפי הרסני, מבקר מלהיות רחוק אבנרי כאחד... ומושך
 שמליצות הארץ, שצעירי פלא ואין להציע, מה הרבה לו יש אויביו.
לודרון ״:>*[, 1116616 £351 אליו.״ פונים עליהם, נמאסו הזקנים

וישראל... הציונות בהערכת הרגיל מגדר יוצא אבנרי ״אורי •
 מבד,יל ציוני, רקע על שגדל אדם שהוא, בכך היא יצירתו חשיבות

.הציונות ובין בישראל העברית האומה של האינטרס בין .  הוא .
 לגורל ביותר החרדים ישראלים, של חשובה אך קטנה לקבוצה שייך

הפלס תאומה עם בהסכם היחידי המוצא את והרואים מדינתם,
״ טינית לונדון ״!;£,65 ...

בעל והוא לקריאה, מושך הוא חיים. שופע אבנרי מר של ״ספרו •
ם... במקומות קולע טיעונו ביותר. אישי אופי  אומץ־לבו רבי

 תפיסתו רוחב ,את משקפת לכנסת, שהוגשה הצעתו, הגופני.,.
ניו־יורק ,5311ג1־63־< £6-06̂■ ה.״ עדת ה ו

 ששת־ למלחמת שקדמו המאורעות את המתאר היחידי ״הספר •
.בלתי־נמנעת כהסתבכות הימים .  אבנרי אורי גיבש שנים במשך .
הדרוש.״ הפטריוטיזם וגם הידע גם כשלרשותו פתרון,

 עורך ת,0601£ \/.11£5161״
האמבורג ,06■! 5'-!ס£61

מרגש.״ ״ספר •
 ממשלת ודובר סגן־שר אל־זיאת, הסן מוחמר ד״ר

פאריס ת,6 110046 לעתון רשמית בהודעה קע״ס,
בספרו.״ י אבנר אורי בדברי אמת הרבה ״יש •

;״,״האר וולטש רוברט
 הוא ארצו. של מסד מי ה נגד מלחמת־יחיד. מנהל אבנרי) ״(אורי •

 המימסז־ של הקדושות הפרות את קוטל שהוא מפני לכותרות הגיע
לע׳רבים.״ חדשה לגישה ומטיף היהודי

ארצות־הברית י\\,351§״״10י״£651:

בלתי־׳דועות: עובדות מאות התוכן מן
 דיוקן — מכירו אינו שאיש כפי דיין משה

למל נאצר נכנס איך — בן-גוריון של מהפכני
 עסק — ה״כנענים״? היו מי — 1967ב־ כודת
 והדרך הישראלי-ערבי הסכסוך שורשי — הביש

המחבר. של קצרה אוטוביוגרפיה — לחיסולו

 - ל״י 8 : העברית המהדורה מחיר
 ל״י 16 : האמריקאית המהדורה מחיר
241224 טל. תל-אביב, ,88 מלצ׳ט רח׳ מרגליות, :ראשית הפצה

 אינה אבנרי של חייו תחילת מחשבה... מעורר ״מהפכני... •
 אך הציוניים, הכובשינז המהגרים בני רוב של מזו בהרבה שיונה

 מעמד לו העניקו והעיתונות המדיניות בשדה ופעולותיו מחשבותיו'
מיוחד.״

קאהיר סאעה, אהר גליב, פיליפ
ורבת־התקווה ביותר, האובייקטיבית הגישה את מכיל זה ״ספר •

 הבעיות לגבי ישראלי, על־ידי בדפוס כה עד שהובעה ביותר,
לונדון ,011*1-613״ התיכון,״ במזרח ישראל בפני העומדות

.מגנם ויהודה בובר מרטין של הרוחני היורש הוא אבנרי ״מר • . . 
. למפר ניכר ערך יש . ה. כדי שנה עשרים לישראל דרושות היו ז

אל־חלידי, טאריך , ...״ כזה סופר .מקרבה להוציא
הערבית הליגה בבטאון

 העז הוא בישראל,... ביותר האמיץ העיתונאי הוא אבנרי ״אורי §
.הציונות של הקדושות הפרות את לתקוף ,  בלהט, הכתוב ספרו, .
 :ליום מיום והולכת גוברת שדחיפותה הבעייה על חדש אור שופך

 לחיות ערב ומדינות ישראל יוכלו שבה מדינית מסגרת למצוא איך
רבה.״ לתשומת־לב ראוי הספר בשלום.

51006 £. .1,
 הליברלית העתונות דיקן

בארצות־הברית

 למערכת, ישלחו אם ל״י, שבע של מוזל במחיר הספר את יולי חודש במשך לרכוש יוכלו הזה״ ״העולם קוראי
 המשלוח. דמי את להוסיף יש לחו״ל הארץ. חלקי לכל משלוח כולל המחיר על:הסכום. המחאה ת״א, 136 ד. ת.

.24 בעמוד מתפרסם למשלוח תלוש המחבר. של האישית חתימתו את תישא העיתון לקוראי המהדורה


