
תל־אר־כ מול אטומית צוללת
הסובייטי. חיל־היס של האטומיות הצוללות מחמישים אחת זוהי

 זו, תמונה קונבנציונאליות. צוללות 330 לברית־המועצות יש מלבדן
 מראה בים־התיכון, הסובייטי הצי אל שנילהה צלם על־ידי שצולמה

הצוללת. אל השייטת של מאוניית־הדגל קצין המעביר הליקופטר

קומאר, ספינות־טילים שעל בטילים השתמשו המצרים,״אילת מטביע׳
 מלחמת לפני עוד הסובייטים על־ידי להם סופקו אשר

 מכונותייריה. כשלפניה התיכון, בים סובייטית קומאר ספינת נראית זו בתמונה ששת־הימים.
 מת־ הם המטרה. לקירבת ובהגיעם בראדר, למטרתם מנוונים אלה ספינות של סטיקס טילי

להתקפתם. מטרה המשמשת האונייה של הקיטור דודי מתוך הנפלטים התום גלי לפי בייתים

 בין הסדר לקראת גישושים, ניכרו השבוע
 אומנם, ייתכן, במיזרח־הרחוק. הגושים, שני

 לדיאט־ רק הנוגע — מוגבל מקומי הסדר
 בין שההסדר יותר, הרבה סביר אולם נאם.

 גם יקיף לברית־המועצות ארצות־הברית
 וראשונה: ובראש אחרים. מוקדי־חיכוך

המרחב.
 להשיג האמריקאים מעוניינים בוייאט־נאם

 במרחב כאן, ואילו הקומוניסטים. מן משהו
 מן משהו להשיג הסובייטים מעוניינים

 ישראלית נסיגה הזה: המשהו האמריקאים.
 הפחות, לכל או — כבשה שהיא השטחים מן

ומסיני. מגדות־הסואץ
 זו, לדרישה ג׳ונסון הנשיא ייענה אם

האמרי הלחץ צירוף יספיק הרוסים, סבורים
 לסגת. צה״ל את לאלץ כדי והסובייטי קאי
 לנופף תמיד אפשר יספיק לא הלחץ אם

 זרועותיו: כל על הסובייטי הצי של בכוחו
 טילים אמפיבי, שיריון חיל־נחתים, צוללות,

 שהפגין חיל־האוויר, על לדבר שלא ימיים.
 ובמצרים. בסוריה נוכחותו את לאחרונה

★ ★ ★
 ג׳דכסון

יתערב? לא
מל במהלך התערבו לא סובייטים ך*

 הגרעיני האימה״ ״מאזן בגלל חמת־יוני 1 ו
 מדוע כן, אם ארצות־הברית. ליין בינם

הקרבותי חידוש של במיקרה יתערבו
אומר: הסובייטי ההגיון

 הסדר יהיה בוויאט־נאם, הסדר יבוא, אם
 הנשיא המרחב. על בהסכם גם כרוך זה

 נגד יתערב לא זה, להסדר שיסכים ג׳ונסון,
 ינסה זה שצי במיקרה הסובייטי, הצי

 לא ״הם בכוח. — לעובדה זה הסכם להפוך
 עם להתחיל כדי אחת וייאט־נאם עם יגמרו

 המצרי הפרשן כדברי שנייה,״ וייאט־נאם
אל־מוצאוור. של

 התעצמות את מפסיקה מוסקבה אין לכן
 .ברור שנעשה אחרי גם בים־התיכון, צייה

 חדירה על חושבת אינה ישראל כי לחלוטין,
 הצטרפה השבוע רק מצריים. לשטח נוספת
 שתי ועימה הרוסי, לצי נוספת צוללת

הבוס מיצרי דרך שעברו ספינות־מישמר,
פורוס.

 ברית־ה־ השבוע הזהירה זמן באותו
 כי איומים, של ברורה בשפה מועצות,
 להגן עלולים הסובייטים המזויינים הכוחות

 אלא צה״ל התקפות בפני ירדן על רק לא
כ — הביטחון״ מועצת החלטות את ״לבצע
השטחים. מן לסגת צה״ל את להכריח לומר,
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מאוניות־הצי. אחת סיפון על אותו עלים
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