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 בלונדון שנערך הסמינר על הדיווח

בגי שפורסם והפלסטינים״, ״השלום על
שאלה. אצלך עורר בוודאי האחרון, ליון

 האפשר ככל השתדלו ישראל עיתוני
הרא — זה חשוב מכנם בכלל להתעלם

מישראל בכירים נציגים נפגשו שבו שון

מלו ודברי־פרשנות ידיעות הימים תם
 ובין אש״ף בין המגע״ ״ניתוק על מדים

 ישראל עיתוני הישראליים. כוחוודהשלום
 יום כי קרה זה איו להסביר טרחו לא

 נפגשו המגע״ ״ניתוק על הידיעות אחרי
 ביותר והגלוייה הפומבית בצורה הצדדים
כה. עד שהיתה
 הידיעה את כאן לצטט כדאי אולי

 הראשון היום אחרי שפורסמה רדיאן, בגא
 האפשרות לך שתהיה כדי הכנס, של

אבנרי. של לסיקורו להשוותה

מדי להקמת הסיכוי ביום־ד,פתיחה מרכזי
בתה פלסטינית ולהשתתפות פלסטינית נה

השלום. ליך
מתת הד״ר הישראלי, אלוף־המילואים

 הישראלית הנוקשות כי הדגיש פלד, יהו
מ חוץ לשלום. היחידי המיכשול אינה

ב לקחת חייבת.־ישראל הפלסטיני העניין
 הפנים־ערביים, הניגודים את גם חשבון

 להתחרות חוסיין המלך של יכולתו ואת
באש״ף.

 נציג שהיה סארטאווי, עיסאם ד״ר
 בשנה שנערכו פגישות של בסידרה אש״ף

 וישראלים פלד האלוף עם בפאריס שעברה
ש כך על מתפלאים ״אנו אמר: אחרים,
 בישראל, להכיר מאיתנו מצפה העולם

בנו.״ מכירה שישראל מבלי
 לשים הנוכחים מן ביקש סארטאווי ד״ר

הפלסטי ההנהגה ישל במקומה עצמם את
 אש״ף צריך ישראל באיזו ושאל נית,

 בישראל או 1948 של בישראל — להכיר
הישרא הקבוצות כי בציינו י 1967 של

 — מגעים אש״ף מקיים שעימם ליות,
 והמועצה המארכסיסטית רק״ח מיפלגת

 —ישראלי־פלסטיני שלום למען הישראלית
ב המקומות 120 מבין בשיבעה רק זכו

 שהמודעות כך על הצביע הוא כנסת,
 שבו למצב עתה הגיע הפלסטיני לעניין

 ואר־ ישראל בין חילוקי־דיעות מתגלעים
ה של היסודית הבעייה על צות־הברית

בפלסטינים. הכרה
 שותף היה מסוייג אופטימיזם לאותו

 שגם אבנרי, אורי לשעבר, חבר־הכנסת גם
פאריס. בשיחות השתתף הוא

 תוכנית- כל כי אמר אבנרי מר אולם
 העם ומפורטת. ברורה להיות1 צריכה שלום

 על־ידי ביותר מוטרד אמר, הישראלי,
 מזיכרונות הנובעת גישה הביטחון, בעיות

 להיבחר היה יכול לא בגין ״מר השואה.
מן הייאוש בישראל פשט לולא לשילטון,
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 ביחד ודנו בגלוי, פנים־אל־פנים ומאש״ף
המשו והעתיד הביטחון השלום, בעיות על

ש והמקוטעים המצומצמים הדיווחים תף.
 ברובם עמדו בעיתונות ושם פה פורסמו
 אורי של הממצה לדיווח גמורה בסתירה
הקודם. בגיליון שפורסם אבנרי,

 דיווח איזה עצמך: את לשאול יכולת
 בכנס שנכח אבנרי, של זה — הנכון הוא

 שפורסם זה או מרכזי, תפקיד בו ומילא
 ושרובם בכנס, היו שלא עיתונאים על-ידי

 הישראלים את לשאול כלל טרחו לא גם
בון שנכחו
 בידך יש כי ההכרעה, מן פטור אתה

אובייקטי אנשים של בדיווחם להסתייע
ש האירופיים, עיתונאי־הצמרת — ביים
בכנסת. נכחו

 את פירסם למשל, לה־מונד, העיתון
מר בעמוד־ידיעות רבה, בהבלטה הידיעה

 הדגשה — טורים ארבעה של ברוחב כזי,
 ב־ הדוגל זה, צרפתי בעיתון בלתי־רגילה

המעטה. של סיגנון
״בסימפוזיון :לה־מונד של הכותרת

 עם הדו־שיח את מחדש אש״ף — לונדון
ה בגוף המתונים.״ הישראליים הציונים

 ד״ר של דבריהם בהבלטה מובאים ידיעה
 פלד מתי (מיל.) האלוף סארטאוד, עיסאם
 דבריו מובאים השאר בין אבנרי. ואורי

״חלו העמים: שני על שאמר אבנרי של
 של הסיוט להיות יכול האחד של מו

השני.״
כ״גארדיאן״ הפותרת
ודזברי־אשף״ ״ציונים

 גאר־ ,המכובד הלונדוני העיתון גם
 העיקר את רואה הכנס, על בדיווחו דיאן,
 אש״ף חברי עם נפגשים ש״ציונים בכך

 כימעט והיא הכותרת, זוהי השלום״. למען
לוז־מתד. של לכותרת זהה

 שבכלי- בעובדה ההומור מן הרבה יש
באד דווקא הופיע הישראליים התיקשורת

:הידיעה לשון וזו
בעתי אתמול דנו ופלסטינים ישראלים

 בין הראשון הגלוי בוויכוח המשותף, דם
 האירגון של ונציגים ישראליים ציונים

פלסטין. לשיחרור
ה על־ידי שאורגן יומיים, בן בסמינר

 הפרלמנטרית האגודה של הבריטי חלק
ה הנושא היה אירו־ערבי, לשיתוף־פעולה

הג הוא מציע שאני הפיתרון השלום.
 — התיכון במיזרח הצבאיים הכוחות בלת
החימוש.״ הגבלת רק ולא

מכתבים
ייעול הצעת

והב שלימה רפואה מאחל אני אישית,
 בגין. -מנחם ממשלתנו לראש מהירה ראה
 בביתיד,חולים הממושכת -שהייתו אבל

 את משם לנהל המזהירה והצלחתו איכילוב
ל רעיוניות במה מעלה המדינה, ענייני
 הראוי שמן ■וצ״מצומים, חיסכון ייעול,

 ההפסד יצא !ובכך במציאות, מיד ליישמם
 המדינה בשכר בגין מר של שבאישפוזו

כולה.
 של לשכתו את ׳להעביר ■ראוי ראשית

ש מעשה לבית־החדלים, ראש־הממשלה
 ראש־הממש- משרד מתקציב לחסוך עשוי

 מתקציב יכוסו ההוצאות כל שכן לה,
 הממשלה. מתקציב ׳ולא חל־יאביב עיריית

 ממשלה -שרי גם לאשפז לנסות צריך -שנית
 בעת ולעיבוד״ ״לנוח יוכלו למען אחרים,
 ראש־הממשלה שעדשה כפי אחת, ובעונה
 עריכת גם יאפשר זה דבר רופאיו. לדברי

 יותר, ותבוסות סדירות ממשלה ישיבות
 בית־החולים של האוכל בחדר לערכן שניתן

שלו. המירפאות באחת או
ב לחסוך ניתן כמה ולהעריך לשער קל

 כל במקום אם ■הממשלתי ההוצאות תקציב
 שהוקמו התלפיות ובנייני הפאר משרדי

 את אלה ינהלו שרי־הממשלה, לשימוש
בבית־החולים. ממיטותיהם המדינה ענייני

ירושלים אהרון, יוסף

 טוסאדק ראש-יממשלה, פעם היה באיראן
להי בדוקה שיטה שמצא לו, קראו דומני

 על שהופעלו בינלאומיים מלחצים חלץ
 עליו מפעילים ׳שהיו פעם בכל ממשלתו.

 ואז בבית־חולים מתאשפז היה כזה, לחץ
 עד עוד, לו להציק מעז היה לא איש

 השבוע של הניסיון ויתאושש. -שיחלים
 -של מחלתו בעקבות כי מלמד האחרון

 אמונים גוש אנשי הירפו דאש־הממשלה,
בברי לפגוע חשש מתוך עליו, לחצם את

 בהם חזרו האמריקאים -שגם ייתכן אותו.
 ללחוץ ומכוונות״הם העויינת ממדיניותם

 ׳נוכח הברזים, סגירת ■באמצעית׳ ■ישראל על
■בגין. של הבריאותי מצבו

 של שיטתו את לאמץ אולי כדאי לפיכך,
 לחצים שיש ■פעם בכל הפרסי: מוסאידק
 להישגים ולהגיע בבית־חולים להתאפז
מזהירים. מדיניים

תל־אביב כהן, גדליהו

להם כיבד בעבור
ש ממקרה תדהמתי את ׳להביע רציתי

 ה־ ברשת כקופאית שעבדתי בעת ליי אירע
בירושלים. גילה בסניף שופרסל

 בשלבי הנמצאת זו, ■מרוחקת בשכונה
בש רבים. ערבים פועלים עובדים בנייה,

להיכ ■נוהגים הם שלהם עשר הפסקת עת
מכי לחם. כיכר חציי ולקנות לשופרסל נס
 מחיר קובעת איננה השופרסל -שרשת וון

 ה־ מנהל לכך מצא לחם, כיכר לחצי
לפוע מוכר הוא מזהיר:. פייתירון שופרסל

 שלהם, הלחם כיכר חצי את הערביים לים
 כיכר עבור המחיר את מהם גובה אבל
שלם. לחם

ירושלים סופר, נורית

חולפת תקרית
 קטע הופיע )2091 הזה (העולם בעתונכם

בר מליץ.״ מג׳רי מסתייג היצוא ״מכון
 על אחראי הייה ימליץ שמר לציין צוני

בתו האופנה־קיץ. בשבוע האופנה תצוגת
 הדגמים בבחירת גם עסק תפקידו קף

לתצוגה.
 הייתה והיצרנים הקניינים לדעת לדעתי,

ה לבחירת ■באשר מצויינת. תצוגה זו
 על דעתו את כפה לא מליץ מר דגמים

 מהם ׳להם וייעץ המליץ הוא היצרנים.
 לתצוגה. מתאימים לו הנראים הדגמים

 ברצונו -שיש דעתו על עמד אשר יצרן
 מליץ שימר מאלה שונים דגמים להציג
 יצוק מאף תלונה שמעתי לא נענה. המליץ

 לתצוגה. מתאימים לא דגמים בחירת על
 העיתונאית לפין יפונו לתקרית באשר
חול תקרית שזו לי ׳נראה בת־יער נורית

בעבודה. מתח מתוך -שנבעה פת
 בגדי־הילדים ■תצוגת :לבכם לתשומת

 מליץ מר של עבודתו בתחום הייתה לא
בדבר. נגיעה לו ואין

 האופנה, מרכז מנהלת מטלון, יעד
תיל-אביב

2093 הזה העולם2


