
ת העונה סוף מכירת רב ק ת ה. מ מ חי לסיו  הבטי
ת המשך לעצמך ה 20$ קבל ח ק הנ טי  בבו
 הצטרפותך על־ידי השנה, כל במשך אדלר,

טיק למועדון ק בואי אדלר! בו טי  אדלר לבו
ה שם — אפנ  גדול המבחר שם יותר, יפה ה

תר! שווה כספך גם ושם יותר יו
ס דרשי פ  כל ללא למועדון, הצטרפות טו

ת בו תחיי .03־228510 — בטלפון מצידך, ה
ק טי  תל־א-ביב ,135 דיזנגוף אדלר, בו
טיק  ירושלים. ,14 ג׳ורג׳ המלך אדלר, בו
טיק אליק אדלר, בו רמת־גן. ,53 בי
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 בלילה 10ב־ 3.3.1971 רביעי, יום
תל־אביב התרבות״, ״חיבל

בע"מ ריעומירה״ ,חברת בחסות
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:ה־א״ב סדר לפי בהשתתפות *
בהט אבי אינשיין אריק
בנאי יוסי אב דורי בן־ז

גולדבלט חנן ברלין גבי
ם גיורגי איברהי גורליצקי אילי

הצירציילים גרנות דני
חבקין דרורה זהבית
טולדנו אבי ודוד חדוה
עזיקרי עליזה שיק לוי או

פופיק פאר מני
פיק צביקה דיזנגוף פקוד

מורת ש תז מכבי־הא ״שיערי' שחקני
: ה ח נ י מ ר ו ר א ה ו ז

אפשריים. שינויים *

הנחה המשרדים. וביתר ״רוקוקו״ כרטיסים של מוקדמת מכירה
.248824 טלפון למוסדות,

 של סדר־היום על עניין להעלות כדי המסויימת, והסיעה הניסויים
המדינה.
 בידי שיש המרעיש הגילוי את הכיל אשר הזה, העולם גליון
ה הליכוד ממשלת של רשמית התחייבות ארצות־הברית ממשלת

 ביום ל כרג הופיע הבינלאומי, לגבול עד בדרום לנסיגה לאומי
הארץ. בכל בבוקר ד׳ וביום בתל־אביב, בערב ג׳

 בתל־אביב, הקונים לידי הגיעו הראשונים שהעותקים רגע באותו
 כאשר זה היה הכנסת. דוכן מעל העניין את אבנרי אורי הזכיר
 ששר־ההקלאות כך על תמיהה והביע משרד־החקלאות, על דיבר

 לערביס ספק, בלי יוחזרו, אשר בשטחים ישובים להקים מוסיף
לבוחר). דו״ח (ראה

 שנכחו המעטים חברי־הכנסת עם קצר דין־ודברים התפתח כאן
באולם:

ם ה ר ב ר א ג די ר שובים כל (פא״י): י אצלנו! יישארו היי
רי : או י ר מ  ארצות־ נזנושלוז בידי ורדיגר, חבר־הכנסת א

 ישראל ממשלת של מיטמך — היום (סגילינו כפי — נמצא הברית
 הלאומי, הליכוד ממשלת התחייבה שבו וחצי, שנים שלוש .מלפני

ת שתתפו הקודם. לגבול לחזור בגין, חבר־הכנסוץ בה
ם ח ד מנ די מלבן! דברים בודה אתה (חרות): י
רי י או ד מ  לראות מעניין יהיה הזה. בהעולם זאת תלןרא :א

מן על החרות ז1תנוע של תגובתה את ס זה. מי
שב אתה ידיד: מנחם  הוא הזה בהעולם שכתוב מה שכל חו

אמת?
רי י או ר מ מן י ינופפו הקרןב בעתיד נראה. 1עו :א ס מי  זה ב
בפניכם.

אישית הודעה
ד תו עו או ב ב ר  רואיין אבנרי העולם. ברחבי הסקופ שודר ע

 התעניינו מקומיים עיתונאים כמה וגם טלוויזיה, רשתות בכמה
בפרטים.

 יודעי־ פרשנים לכמה ידוע היה הדבר כי נסתבר כך כדי תוף
 שפיר־ או אותו, פירסמו לא הם אך דבר,
 פיר־ אחד במיקרה במרומז. רק אותו סמו
 בצורה אך הדברים, עיקר את הארץ סם

 — כותרת ללא אחרות, ידיעות .בין חבוייה,
לכך. לב שם לא שאיש כך

אי להודעה זכותו את ניצל אבנרי אורי
 ומסר ידיד, ח״כ של העלבון בעיקבות שית׳

 בה הכנסת, דוכן מעל הצהרה היום למחרת
האלה: הפירסומים כל את הזכיר

רי : אי י ר מ י א נ ו צ ר ב . .  כי לקבוע .
לג יכ,ל שאיני שבידי, הידיעות על נוסף
 זו בצורה הדברים פורסמו מקורן, את לות

 הזה, בהעולם ידי של רק לא אחרת או
תון גס אלא  בדצמבר 23 ביום הארץ, בעי

ם טבת, שבתי מר של במאמר ,1968  וביו
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 פה־אחד הסכמה ״וזיתה קבע: טבת מר
ם, שתמורת (בממשלה) שלו שג חחה־  ב־ שיו
ת צה״ל ייסוג ישיר, משא־ומתן  4ה־ לגבולו

 שר־ גס שותפים היו זו להסכמה ביוני.
מנ גם לה שותפים שהיו כשם הביטחון,

 ה־ לעמדת מתייחסים הדברים גח׳׳ל.״ היגי
הימים. ששת מלחמת אחרי מייד נ|משלה

מלחמת לאחר ״׳מייד מרגלית: דן מר
 לארצות־ה־ ישראל הודיעה הימים ששת
ספת עניין לה שאין ברית תו  אלא שטחים, ב

 על נתקבלה זו הצעה מצריים. עם בשלום
 הת־ מאוחר יותר כאשר הממשלה. כל דעת

שינגטון עם מחלוקת וררח!ע  העוז־ לגבי וו
 בקשר לירושלים, תזכורת מעין רבין השגריר דיווח האמריקאית, ד(ז

הימים.״ ששת מלחמת מאז לעמדתה
הו (מיל.) האלוף ב במאמרו זה מיסמך הזכיר פלד מתתי

.1970 בפברואר 6 סיום מעריב
 כי האחריות, במלוא הדוכן מעל כאן זאת מוסר ואני לי, ידוע

שינגטון ממשלת בידי צא1ננ  מטעם לה שנמסר רשמי, מיסמך וו
 ששת מלחמת לאחר מייד חבריה, ל כ דעת ועל ישראל, ממשלת
מי הגבזל אל בדרום להיסוג ישראל מתחייבת בו הימים,  הבינלאו
ה מיסמך וכי שלום, תמורת  בסיס האמריקאים בעיני משמש ז

ת תו גם וממילא רוג׳רס, לתוכני מ יארינג. השגריר של האחרונה ליוז
שמתו, בו לחזור ידיד לחבר־הכנסת קורא אני  אם ואשמח מהא

שוהה בגין, חבר־הכנסת לידיעת זו הודעה יביא ידיד חבר״הכנסת  ה
בחוץ־לארץ. עתה

טבת

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען וזעתון במשלוח עיכוב למנוע ,

נשכח ?!סן נוס ^
מיסמך? לאותו קרה ומה
 כשגריר לתפקידו רבין יצחק נכנס כאשר העובדות: הן אלה

ש העמדה את הסותר - זה מיסמך שקיים גילה בוושינגטון,
 לירושלים, אם־או־אס קריאת שיגר הוא בממשלה. בינתיים נתגבשה

 ארצות־הברית לממשלת להודיע ,1968 באוקטובר הוחלט, ושם
הממ עמדת השתנתה המצרי, הצבא התעצמות לאור שבינתיים,

 שארם־אל־ סיפוח על הממשלה עומדת החדשה, העמדה לפי שלה•
צפון־סיני. של וכן לישראל, אותה המחבר והשטח שייך

 היכן להודיע המנסחים שכחו מיסמך באותו אולם
ה דקה רצועה האם — הטריטוריאלי" ״הרצף נמצא

 את המחבר גדול שטח או לאילת, שארם את מחברת
 סיני חצי־האי חצי את המשאיר לאל־עריש, שארם

ישראל. בידי
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