
במדינה
)6 מעמוד (המשך

 את ירתיע שהפירסום חשש מתוך
 את להפסיק אותם ויכריח הסינים

 פעם מדי פורסם הוא אך היחסים.
בחו״ל.

 הוא סין עם הישראלי המיסחר
 לכלכלת עכשיו חיוני הוא מרשים.
 סיני קטלוג פורסם מכבר לא ישראל.

 ישראל־ לישכת־המיסחר מטעם
בקט זו. מטרה לצורך שהוקמה אסיה.

להת (בסינית) הקוראים מוזמנים לוג
 הסוחרות ישראליות פירמות עם קשר

 46 של רשימה וניתנה — סין עם
חברות

 שנערך זה נושא על ביום־עיון
חו בסוף בתל־אביב. דיפלומט במלון

 אנשי־משק 63 השתתפו מארס, דש
 גופים, השייכים,.לעשרות' ישראליים,

בחב וכלה
הגיאוגרפית. רה

 בגלוי שהופץ הציבעוני, בקטלוג
 גם כן, על ושהגיע, — סין ברחבי

 — הערבי ולעולם זרות למדינות
 שרותיהן. את רבות פירמות .מציעות

 בנק־ של בנקאיים שרותים השאר: בין
 המועצה של תפוזי־יפו לאומי,
 טמבור. ציבעי פרי־הדר, לשיווק
אחי־ של אזרחיים כיסויים

נט של מכשירי־השקייה דאטקס,
פים,

 מגה, של נעליים חמת, של ברזים
 של ברזים דן, של מכשירי־השקיה

חני של מכשירי־מתכת ורפאל. קים
 טכנולוגיה טלדור, של כבלים תה,

 של צינורות ביתה, של אקוסטית
 רווית, של מערכות־השקיה עמיעד,

 ומוצרי איתנית, של חומרי־בניין
קריית־וייצמן. של ממבראנה

 שקטלוג ספק אין ודגל. מיסחר
 בגלוי, ומופץ מודפס היה לא כזה

 כי הריעה האחראים בין שררה אלמלא
 והם המחתרת, מן יצאו סין עם היחסים

 לקשירת ועד מכאן לכל. גלויים עתה
 לצד — ישראל עם רישמיים יחסים

 הדרך — באש״ף הרישמית ההכרה
ארוכה. להיות יכולה אינה

 ״המיסחר כי באירופה אמרו בשעתו
 הכיבוש כלומר: הדגל". בעיקבות הולך

 סין, עם ביחסים המיסחר. את מאפשר
המיסחר. אחרי יבוא הדגל ההפך: קורה

דישת
החרות זמר

 ביוון לפאיטיסטים
 זהה דיעה יש ובישראל

תיאודוראקיס. מיקיס על
שוגים התירוצים רק

 סמל. הו>ו תיאודוראקיס מיקיס
 ביוון, ויכוח נטוש אישיותו סביב

 אך בפוליטיקה. גם עוסק הוא שבה
מעמדו את לערער יכול אינו איש

סודית שליחות

המלך 011 גם להיפגש קיוו הם למאווקו. בהשא׳ יצאו ושיטרת אבוחציוא אדו׳,
 אבו־חצירא אהרון חכרי־הכנסת השבוע במהלך געלמו לאן

אדרי(מערך): ורפי שיטרית(ליכוד) מאיר (תמ״י),
 פאריס. לכיוון בשקט־בשקט הארץ את עזבו השלושה

 יותר ומאוחר ושיטרית, אבו־חצירא לשם הגיעו תחילה
אדרי. הצטרף
 למארוקו, דרכו שעשה למטוס השלושה עלו השבוע בסוף

התהילה. את לאדרי שהביאה מארוקו אותה
 האף את שעיקמו מי היו פסטיבל־איפראן תום עם מייד

 מיפלגתי ריח !לכתית־מלכותית הב לנסיעה שגלווה וטענו
 ביראת־ מוזכר אבר־חצירא של ששם־המישפחה ובעוד חזק,
 שיטרית של מקשריו להתעלם גם ואי־אפשר במארוקו, כבוד
 בן־מיפלגתו, באדרי, פרס שימעון ראש״הממשלה בחר שם,

במארוקו. שלו הבלעדי איש־הקשר להיות
 מהנסיעה שובו עם פרס שעשה הראשונים הדברים אחד

 בשעת־בוקר שיחת־טלפוו, היה למארוקו מדוברת הכל־כך
 בן הבודד, לח״כ מסר הוא אבו״חצירא. של ביתו עם מוקדמת,
 מהמלך אישית דרישת-שלום מפוארת, מארוקאית למישפחה

חסן.
 באיפ־ מיפגשיהם ,כמהלך ביניהם, סיכמו חסן והמלך פרס

 ובאילו מתי כיצד, נקבע לא כי אם בקשריהם, ימשיכו כי ראן,
צינורות.

האירגוו ♦ארצה מפתיעה הזמנה גיעהה החודש בתחילת

 המיליונר עומד שבראשו מארוקו, יוצאי של העולמי היהודי
 קשת המייצגים הח״כים, שלושת את הזמין עמאר, דויד

 אפשרות גם כללה ההזמנה במארוקו. לבקר רחבה, פוליטית
ובעצמו. בכבודו המלך אל השלישי ביום יוזמנו שהשלושה

 השלושה כשיצאו המלכותית־מארוקאית, המסורת כמיטב
 יזכו אם שבקלים קל ברמז אף ידעו לא עדיין מארוקו, לכיוון

 דבר על לפרס הודיעו השלושה לא. אם המלך, אצל להתקבל
 מפני אולי - פרס שבועיים. לפגי הראשון ביום ההזמנה

 אבו״חצירא, לשם במארוקו שרוחשים מהכבוד שהתרשם
 הקרוב לעתיד מיפלגתיים־אריתמטיים משיקולים ואולי
 השלושה, מבין באבו־חצירא דווקא בחר - הרוטציה אחרי

 לקירוב בדרך ביותר רגישה משימה לגלגל שינסה כדי
המדינות. שתי בין היחסים

המשי את ללבן הספיקו לא - ואבו״חצירא פרס - השניים
 שהה פרס שכן למארוקו, אבו-חצירא נסע בטרם לפרטיה מה

 לפיסגה (אלכסנדריה) פיסגה בין בסוף־השבוע, רק בארץ
(וושינגטון).

 פירסומת עטורי ארצה, השלושה כשיחזרו השבוע, רק
 נסיעתם, של חשיבותה דבר את לנתח ניתן יהיה ותיקשורת,

 הצליח אם - הכל ומעל למעטה-החשאיות, צידוק היה אם
ך3ך •המיוחדת המשימה בביצוע אבו-חצירא ך2 [ ן ך ן

 המאבק של ובינלאומי לאומי כסמל
ולכבוד־האדם. לדמוקרטיה לחרות,
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הסיני בקטלוג מודעה
וטפטפות נעליים וגם

 של קורבן בהכרח המלחין הפך לכן
 הפאשיסטיים, הקולונלים מישטר

 והפכו יוון על 1967ב־ שהשתלטו
 עונה נכלא, הוא לעמק־הבכא. אותה

 המגו־ הקולונלים שגם עד והושמץ,
 של המחיר כי הבינו אלים־בדם

 שיחררו הם מדי. גבוה ב ד־תעללות
מול־ אדמת את .ינטוש יתנאי א,תו,

 תיאורה התיידד השיחרור .הרי
 לארץ ובא ישראלים, כמה עם ראקיס

 רבות־ הופעות כאן ערך הוא לביקור.
 של חוג עם פרטי באופן ונפגש רושם,

 שעימם ואמנים, עיתונאים אנשי־רוח,
משותפת. לשון מצא

 תיאודוראקיס כשבא וגם. גם
הופ לסיבוב לישראל, שנית השבוע

 הקולונלים:' של בבניהם נתקל עות,
 וצי התחיה גוש־אמונים, כהנא, אנשי

עירי־חרות.
 פיצצת־ זרקו לאולם, פרצו הם

מוסי הפגנת־סרק בו וערכו סירחון
התיקווה. שירת על־ידי קלית,

 וגרוריהם הפאשיסטיים המפגינים
 לאחיהם אהדה להפגין התכוונו לא

תת־הכרתית. בצורה אלא היווניים,

 סיבה בגלל המלחין על יצא קיצפם
הפלסטיני למאבק אהדתו אחרת:

תיאודוראקים זמר
הקולונלים בני עם פגישה

 התנדב אף זו במיסגרת לאומית. לחרות
לפלסטינים. לאומי הימנון לכתוב

שערו ראיון של במיסגרת השבוע,
 הסביר שידור), בטלוויזיה(ראה רייתי

 קיומה בעד הוא עמדתו: את המלחין
 ולשלום, לביטחון וזכותה ישראל של

 הפלסטינים של זכותם בעד והוא
 האלה השאיפות שתי בעיניו, לחרות.

זו. את זו משלימות
 סבורים בישראל כי הבין לא הוא

 בקיום לתמוך ל״גוי" לו די לא כי רבים
 קיומו את לשלול גם חייב הוא ישראל.

זכו את לפחות או הפלסטיני, העם של
 מי עצמית. ולהגדרה לאומית לחרות תו

 אנטי־שמי הוא — באלה שתומך
ושונא־ישראל.
 השדרית של זו דעתם תרועות.

 מקובלת אינה וצעירי־חרות רז שרי
 עולמי, קונסנזוס כיום קיים בעולם.

 תאורה מיקיס של להגדרותיו המתאים
ראקיס.

 הנאור הישראלי הקהל שגם זראה
 בתום פסול. שום בהן רואה אינו

 הקהל לו הריע המלחין של הופעתו
 רק היו שלא תרועות — ממושכות

 האיש, של לשירתו להתלהבות ביטוי
 נגדו. ההפגנות על גם'מחאה אלא

דברה. את אמרה השפויה ישראל

25609 הזה העולם




