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 את עודדה בגרמניה הראשונה התגובה
 החשובים הגרמניים העתונים רוב מצריים.

 מצריים את שדחפה ל5 בון׳ את תקפו
 נרג- הגרמנית דעת־הקהל כזה. צעד לידי
 מע־ניה הועלם לישראל שהסיוע מפני זה,
 לאזר־ז (בניגוד הגרמני שהאזרח נוהג —

 גרין- עימו. להשלים מוכן אינו הישראלי)
צודק. המיצרי כי בגלוי טענו רבים נים

 המח.- את מצריים נשיא העלה כרגיל,
 לפני עוד מכסיסו. בהצלחת שהרגיש ברגע

 ל־ מוכן' הוא כי הרושם נוצר חודשיים
 נין דיפלומטיים יחסים כינון עם השלים

ל הסיוע שייפסק בתנאי וירושלים, בון
 הפסקה גם הכל: את דרש עתה ישראל.
 ■חטים אי־כינון גם הסיוע, של מיידית

ל גדולה כלכלית עזרה וגם ישראל, עם
 המשך בתוספת כמובן, זה, כל מצריים•
בקאהיר. הגרמניים המדענים עבודת
המיצרי, האיום הקיר. אל נלחצה בון

 אי• עשי הפנימי, הגרמני הלחץ עם יחד
 האיום' כי הבינה שבון גם מה שלהם.

 יכול עבד־אל־נאצר וכי בלוף, אינו המיצרי
 המזל״ בגרמניה להכיר איומו: את להגשים

 כניעת אחרות. מדינות אחריו לגרור חית,
כוודאית. עתה נראית גרמניה

 חסרת־־אונים עדה הפכה ישראל
הצפדי. וקורכנו — במישחק

!אהיר3 בשרות יתשריס
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הגרמנית״. הדמוקראטית ״הקהיליה

 כפני פרם הזהיר כאשר השבוע,
 את שגילה כילד נשמע זו, חדירה

 משאר נבדל לא ככד אמריקה.
הישראלית. המדיניות קברניטי
 הישר- דעת־הקהל כמו׳ ישראל, ממשלת

 תעניו- אמריקאית. מתעמולה .ניזונה אלית,
ה גרמניה כי שנים מזה טוענת זו לה

 חסרת־ גרורה שהיא קיימת, אינה מזרחית
בעולם. ומישקל חשיבות לה שאין ישע,

 תקופה אחרי אגדה. כמובן, היתר״ זאת
גרמ־ החלה פנימיים, משברים של ארוכה

 האחרונות בשנים מתפתחת המזרחית ניד■
עלה. הבינלאומי ומישקלה מהיר, בקצב

 המעצמה מיליונים, 18 של מדינה זוהי
 צריך הקומוניסטי. בגוש 2 מם׳ התעשייתית

 ב־ כי בר־דעת, לכל ברור להיות היה
 בזידד זה גורם יופיע במאוחר או מוקדם

במרחב. גם וממילא העולמית,
כ שהסתכלה ישראל, ממשלת
גו לקחה לא כון, לעכר מהופנטת

מועד. כעוד כהשכון זה רם
החוץ: משרד־ של נושנה מחלה זוהי

 אלא חדש, בינלאומי כוח רואה הוא אין
הד^ת. לפני כבר מופיע הוא כאשר

כ לאסון הכיא זה קוצר־ראייה
 לאסון הכיא הוא ישראל-סין. יחסי

 כאנ- וגוש ישראל שבין כיחסים
 כזירה לאסון עתה מכיא הוא דונג.

הגרמנית.
 משכורת משרד־החוץ ראשי קיבלו אילו

 בטפשות לנהוג יכלו לא קאהיר, מממשלת
 גרמניה את, העליבה ישראל יותר. רבה

 את דחתה הוא הזדמנות. בכל המזרחית
 התעלמה היא אייכמן. משפט בימי ידה

הנאצים. לפשעי בנוגע מיוזמתה
 הפרלמנט סנה השבוע בולטת: דוגמה

ב בעולם, הפרלמנטים לכל המזרח־גרמני
 התיישנית נגד קולם את להרים תביעה
 שממשלת בלבד זו לא הנאצים. פשעי

 אלא זו, פנייה על כלל הגיבה לא ישראל
 הודיעו לא גם ישראל וקול ישראל שעתוני

 ההתיישנות נגד במאבק דווקא אך עליה.
 מזרח־גרמניה אל להתקרב ישראל יכלה

ומוסרית. זולה יעילה, בצורה
 לגרמניה עתה מפריע אינו דבר שום

ה הגוש על יהבה את להשליך המזרחית
ש ותיקים קומוניסטים מנהיגיה, ערבי•
 ושעברם היטלר, של במחנות־הריכוז ישבו
התסבי־ מן סובלים אינם זו, מבחינה טהור

ישראל. עם ביחסיה בון את שהגבילו כים
 בירושלים המזרחית ברלין מתנקמת עתר,
 נגד מטיפה היא ופשוטה. גלוייה בצורה
 ובין האימפריאליסטית״ ״ישראל בין הברית

 לניטר־ מחניפה הגרמניים״, ״ר,מיליטריסטים
הערבים. של החיובי אליזם

 פשיטת- בפני עומדת ישראל התוצאה:
 כל הגרמנית. מדיניותה של גמורה רגל

 עצמה והיא — נגדה פועלים הלחצים
ל היה שיכול אפשרי לחץ כל ביזבזה

לה. היות
תפ האס איננה: שוב השאלה

 השאלה כמישחק? ישראל סיד
להציל? עוד ניתן מה רק: היא

 00זו0}ז1'11111 עם לעצמך העניקי צכוקר
 עור הערב! עד הבוקר מן עצמי בטחון
 רעננות משנתך קומך ברגע קורן פנייך

.ונעורים . .
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 הוא היום. כל למשך פנייך על ומשאירו
 שקיפות היום כל במשך פנייך לעור מעניק
וקטיפתית. עמומה

 00׳ו0ז£1ט1)1 של ורכותו אחידותו בערב
 במבחר £0}זט׳ו1ט1)1 ובקור. בחום עמידים

 €0׳\6ז£1ט1>1 עם לאישיותך. תואמים גוונים
 המביא גוון, אותו את פנייך עור לובש

 גם לשערך. לשפתייך, לעינייך, הרמוניה
 במשך ועמיד, טבעי איפורך נשאר בתאורה

הערב. כל
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