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זיאט־נאם

ורשור יופיטר
 אין והצבאיות, המדיניות הפעולות מכל

מפעולת־התגמול. יותר אווילית
 מוכח וזה בארץ־ישראל. פעם לא הוכח זה
אסיה. בדרום־מזרח שוב עתה

אמרי מטוסים המריאו פעם אחרי פעם
 הפציצו ויאט־נאם, בדרום מבסיסיהם קאיים

 הצפון, בירת בצפונה. צבאיות״ ״מטרות
 צבאיות היו לא המטרות כי טענה האנוי,
 אוכלוסיה. של מרכזים אלא כל־כך,

הקו הלוחמים התקפות לתגמול: העילה

ב האמריקאי הצבא מחנות על מוניסטיים
ואצ״ל. לח״י התקפות בנוסח דרום,

התג פעולות ו״הפרעה״. ״הרתעה״
 הפגיעות תועלת. כל להביא יכלו לא מול
 המצב את לקעקע כדי *מורות די היו לא

 מיתקנים, כמה הריסת הצפונית. בוזיאט־נאם
 להיות יכולות אינן תושבים, כמה הריגת או

 השתלטות של הוודאי הסיכוי כנגד שקולות
ו גדולה מדינה על הקומוניסטי המישטר

הדרומית. ויאט־נאם כמו עשירה
 — ״להרתיע״ יכול התגמול אין ואם
תי הכרעה ״להכריע״. יכול שאינו בוודאי

 פצצות ארצות־הברית תמטיר אם רק תכן
 תשגר אם או ויאט־נאם, צפון על גרעיניות

 ה־ בשני שלה. חילות־הקרקע את לתוכה
 מלחמת־ שתפרוץ לגמרי מובטח מיקרים

להלן). (ראה עולם
 תגמול, פעולת עצות. לאובדי נשק

 פעולה היא והגדרתה, מהותה עצם לפי
 למישהו ״לגמול״ באה שהיא מאחר שלילית.

 היא הרי ״כגמולו״, לו ולשלם מעשיו, על
היריב. בידי היוזמה את בהכרח משאירה

 שמגיב, ומי להגיב. — פירושו לגמול כי
 הזירה את לקבוע הזכות את ליריב מניח
לקרב. המועד ואת

 יכול אינו התגמול, בנשק שאוחז מי
 של הרגשות את רק לספק יכול הוא לנצח.
י״ייי עצמו.
 תמיד התגמול מהודה כן על ברור. זה כל

ש מי ואובדי־עצה. אובדי־דרך בידי אמצעי
 לצאת איך יודע ואינו סתום, למבוי נכנס

 בנוחיותו. המצטיין זה, לקו נוטה ממנו,
 נכון שזה כשם אמריקה, לגבי נכון זה

ישראל. לגבי
ישיר קשר יש אולם בשמיים. תקדים

 וסיכויי ויאט־נאם מאורעות בין יותר עוד
ישראל.

תק יוצרות האמריקאיות פעולות־התגמול
 ממנו להתעלם יהיה קל שלא בינלאומי, דים

 בדיעבד — מכשיר שהוא נידמה להבא.
 ישראל. מצד דומה פעולה כל — ומראש
 על כמו בוזיאט־נאם, דומים: האמצעים אפילו
 למנוע כדי מטוסים, הופעלו הסורי, הגבול

הקרקע. על היתקלות
במדי לתקדים. ערך יש תמיד שלא אלא

ש ״מה הרומאית: האימרה קובעת ניות
לשור!״ מותר אינו ליופיטר, מותר
 אינו האדירה, לארצות־הברית שמותר מה
בחוף ונידחת קטנה למדינה בהכרח מותר

 ושלא באו״ם ויטו לה שאין התיכון, הים
בעילם. רבים ידידים לה נותרו

המידדון אל המיצעז־
 המדינאים רכנו בעולם בירות בשלוש
 דרום־מזרח של המפות גבי על והאלופים

 את שאלו הם המקומות בשלושת אסיה.
 למל־ פעולות־התגמול יובילו האם עצמם:

חמת־עולם?
 היה לכל אך במלחמה. רצה לא איש
 בהערכת קטנה טעות קטן, מישגה כי ברור

 האבן להידרדרות להביא עלולים הזולת,
הנוראה. למפולת שתביא הראשונה,

 בפני הממשלה עומדת בוושינגטון •
'׳- והולך. גובר לחץ

הר בענייני־פנים מעוניין ג׳ונסון הנשיא
 בענייני־פנים בענייני־חוץ. מאשר יותר בה

 נועזים מיבצעים יוזם רעיונות, שופע הוא
 בענייני־ אך והבורות. ההפלייה העוני, נגד
 וחסר־ עקר בתלם, ההולך איש הוא חוץ

מעוף•
 האמריקאיות העמדות שמתמוטטות ככל
 הלחץ עליו גובר כן ויאט־נאם, בדרום
 היה קנדי כמו איש דראסטי. משהו לעשות
 ולצוות המסקנה את להסיק אולי, מסוגל,

לכך. מסוגל אינו ג׳ונסון מהירה. נסיגה על
 ב־ ללכת ניסה ארוכים חודשים במשך

 תובעי של בדרכם לא — השלישית״ ״דרך
)8 בעמוד (המשך

שהתפר מולדין, ביל של קאריקטורה ♦
סט סם  ארצות־הברית בצבא כח״ל־קאריקטורי

 עתה מבטא מולדין השניה. העולם במלחמת
בארצות־הברית. המתון הליברלי הקו את

העממית?״* הדימוקרטיה או כוחות־החופש - מנצח ״מי
החוצה? לעוף או — צפונה לטוס

פנייך? עור את מרעננת את כיצד
 לריענון ארוכות שעות להקדיש נכבדות גבירות רק יכלו בהם זמנים היו
 מספיק זמן לגבירות גם אין כיום ארוכה. תקופה חלפה מאז פניהן. עור

 גורמים וחפזון דאגות אבק, נקי, לא אויר. דינאמית, החיים צורת לעצמן.
 איפוא, השתמשי, בפנייך. מיד ניכרים ואותותיו — ליופייך נזק

5 !׳,ב־סנתס 1 ולהמרצתו. פנייך עור לריענון 0
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״דיאנה״ לספרות בית־הספר בסלון לקוחות קבלת
 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יים־יים,

בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳, ג׳, א/ בימים
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