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 הסלקטיבי זכרוגו ■

מרכוס יואל של

 כתב של מאמרו במקרה לידי התגלגל
 בוואשינגטון 8.8.71מ־ מרכוס יואל הארץ
 את בהרחבת־יתר תיאר הוא בו פוסט,

 כנראה וצימצם, אבנרי, אורי של אישיותו
 הפוליטיות. השקפותיו את במקרה, שלא

 של המצויין שזכרונו לב שמתי במיוחד
 פרטים עשרות בהבאת לו שעמד מרכוס,

 כאשר ״כשל״ אבנרי, של אישיותו על
 הוואשינגטון לקוראי לספר צריך היה

 אמריקאית בהוצאה אבנרי פירסם שנים
ציונות. ללא ישראל סיפרו את

להר כדאי לא — מרכוס של מאמרו על
 מקום, מכל לי, נראה הדיבור. את חיב

 בפני שצייר. התמונה את להשלים שכדי
הז לנצל רצוי היה האמריקאים, הקוראים

 הספר את מחדש להוציא כדי זו דמנות
בארצות־הברית.

הס כפר אכרהמי, צבי
 במהדורת בקרוב להופיע עומד הספר •
ההש למאמר אשר בארצות־הברית. כיס
 הזמנת לפי נכתב הוא — הנידון מצה

 ארץ־ אנשי של ביטאון מגאזין, ישראל
 ובהש־ ל״י, 1,500 תמורת השלמה, ישראל
בארה״ב. הציוני התעמולה מנגנון תדלות
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 בחירת על הכתבה את פעמיים קראתי
 — סורקיס?) אחה (גם הים־התיכון נסיכת
 אותה: למצוא הצלחתי לא זאת ובכל

 הסגנית את עצמה, הנסיכה את שם מצאתי
ורק — סורקים ח״כ את אפילו השנייה,

הנני ראשונה סגנית

 הייתכן מצאתי. לא הראשונה הסגנית את
 שהיתר• שייתכן בעלי, שטוען כפי באמת,
ראשונה? בלי — שנייה סגנית

אולגה גבעת מדיפר, עלמה

 זה, במקרה ייתכן. ודאי תיאורטית, •
 שולה — ראשונה סגנית במקרה היתה
 אותה השמיט המר הגורל אם גס חנני,

מהכתבה.
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