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צת פרסום

כועוורוררעז !?,1!'ו־ו״ב
 מתויג י׳ 3̂עו העובדה ובינעניי

וערב עם קורלוי עבורכם גיפתוזים הווודט
העבוז״דז בועווזי בנניב!ורו

קטדונעןה ♦ א̂נ
 פנניט ועיצוב ריהוט ♦

1עוי*יטופ טעווםררים ורויילת חייל בל
 יום ̂יבזו־ד* בחםכונ\ לעיל, לקורסים, לליבוורי,ם
 נםיעוח וב־רכוי כולא כלכלה בכוענק י־והו

העבולה קעורל בוטעם
הטכננאיבו וגסתזררורנ יבןו!ץ2ננ1

̂י בניין סרטוט ♦ . ואלריבנ
זו להסחלרות בסרטטיס ירנקבלו הקורס בווסמובי

וערב: יוכו קורסי הרוולעו ניסחחיט בחובן
̂יבו עוינוועוירג־ גרפיקה ♦  \כזרנקלכויס1ו ^כזוזחינ

 הסרטה *גילוח חיקצועי. צילוח ♦ י
עיתונור־נ צילוח ופירסוחתי אופנה צילוח ♦

 אוויר וחיזוג קירור ♦
ולחתקרחיח לבזההיכיח טלוויזיה- ♦

ארורוה בחגחוח וערב יוח קורסי 26 ועור
והרעוחה פרוספקטיח פרטיח,

ד171 ^ ד ב 1ניו3^ליט1£הנ 7\\
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השפוץ מרכז
ואלומיניום פלסטיק תריסי הרכבת

 המינים מכל תריסים תיקוני
ת ו י ר ח א נוחים מחירים • ב

612926 טלפון • תל־אביב ,14 שינקין רחוב

במדינה
העם

טובה! שנה
 תש־ של אופייה את להדגיש כדי כאילו

 גדושים־במיוחד האחרונים ימיה היו כ״ח,
 מאז השנה את שאיפיינו מאורעות באותם

מלומ ולפרשנים תחזיות לאוהבי ראשיתה.
לנ איתן בסים אלה מאורעות סיפקו דים,
החדשה: השנה של הכללי אופייה את בא

 המתיחות תיגבר הפנימית בחזית *
כשהבחי הענקית, מיפלגת־השילטון בתוך
 ושות׳ אשכול לאופק. מעבר מרמזות רות

 יילחמי יחד וכולם — ושות׳ בדיין יילחמו
 בראש־ למישטר, מהותית אופוזיציה בכל

אחוז־החסימה. העלאת באמצעות וראשונה
הלי יוגברו המוחזקים בשטחים •

 רשמית. עליו יוכרז שלא הזוחל, הסיפוח כי
 של מעמדם יוחלש היאחזויות, יותר יוקמו

שילוב יועמק המקומיים, הערביים המנהיגים

 המצרי, שר־המלחמה הבהיר יומיים כעבור
 של טיבה בדיוק מה פאוזי, מוחמר הגנראל
ל כיום מתמסר המצרי ״הצבא זו: תקווה
 הבאה המלחמה בלבד: אחד בתחום הכנות

שראל... עם  בהתקפת־ תוכל לא ישראל י
 כזה מיבצע סואץ. תעלת את לחצות פתע

לחלוטין.״ בלתי־אפשרי עתה נעשה
 כי ברור היה הוועידה, הסתיימה כאשר
כ עתה, היא מצרים של החדשה סיסמתה

ב יוחזר בכוח שנלקח ״מה נשיאה: דברי
כוח!״

 נקברו מדיני״ ״פיתרון על הדיבורים
יארינג. של משליחותו האכזבה עיי תחת

התשו ניתנה כיאה, פאטאלי. מישנה
ב מפלגתי. בפורום היא גם הישראלית בה

 סניף מטעם כנס נערך בתל־אביב המורה בית
 העיקרי הנואם היה בו מע״י, של תל־אביב

דיין. משה הביטחון שר
 את לחצות ינסו שלא למצרים יעץ הוא

ל־ יהיה, זה המלחמה. את ולחדש התעלה

 וע־ הקמת הישראלי. במשק הערבי המשק
 את שחילקה השטחיב, לענייני דת־השרים

 משרדי־הממש־ בץ השטחים בענייני הטיפול
 לשילטין כפופים היו כאילו — השונים לה

 היא — צבאי למימשל ולא ישיר, אזרחי
זה. בכיוון רב־משמעות צעד
 המתיחות יימשכו הגכודות לאורך •

ל מוקד־הטירור עובר כשמדי־פעם וההרג,
 בתוך לפגוע המכוונות מחתרתיות פעולות

מדינת־ישראל.
 תהיה תשכ״ט פני על שתרחף השאלה

 מלחמה זו בשנה תפרוץ האם ספק: ללא
הסובייטים? בה היתערבו — כן ואם חדשה,
ה הביכה נשמעת זו, תחזית פני מול

יו טובה״ ו״שנה שמח״ ״חג של מסורתית
אופטימי. כאיחול מאשר כתפילה תר

 ערב תקוזת עדיין תלו בה השלום, יונת
ו מרוטה עתה נראתה תשכ״זז, ראש־השנה

מקור. קופאת

מרחביים יחסים
7 מלחמה

 ציריה משני השבוע הידהדו רמות מילים
 התותחים, שנדמו אחרי סואץ. תעלת של
מאיימים. פגזים ומצביאים מנהיגים ירו

 ל־ הסוציאליסטי האיחוד התכנס בקאהיר
 שואת עבד־אל־נאצר, גמאל הכללית. ועידתו

 מאז הראשונה הפומבית הופעתו לו היתר,
 המפלגה: לעסקני בישר רפואי, לטיפול יצא

 המזויי־ הכוחות עבר. החזקת־המעמד ״שלב
ההרתעה.״ לשלב עברו נים

 המרוכזת למיתקפת־הראודה התכוון הוא
נורו, בה ימים, שבוע לפני צבאו, תותחי של

״אלפים
פגזים של רבים

 האדמה ״שיחרור עבד״אל־נאצר: הוסיף
תר לא שידנו קדושה, חובה היא הכבושה

 כל נעשה אחד. לרגע אפילו מהשגחה פה
 למען לגייס שניתן מה כל לגייס המאמצים
זאת.״ לדעת כולו העולם' ועל — השיחרור

 ישיג ואיך הרוסים? את — יגייס מי את
 תק־ הם המזויינים ״הכוחות השיחרור? את

פסק. הבסיסית,״ ודתנו

 לקוות יש כי ואף פאטאלי. ״מישגה דבריו,
 להם כדאי ולא — כך ינהגו לא שהמצרים

ל מוכנה להיות ישראל צריכה — לנסות!
מעשי־האיבה.״ חידוש של אפשרות
 ״המערכה כי הצהיר שעבד־אל־נאצר ובעוד

 ומסר־ קשה אם כי קלה, תהיה לא הבאה
 ״להפסיק ישראל באזרחי דיין האיץ בכת,״

 משבח אחד כל בה האלבומית, האווירה את
ולהתכו עצמו, של והנצתונות ההישגים את
 והנפשית הכלכלית המעמסה כל עם — נן

 מלחמה.״ שתהיה לאפשרות — בכך הכרוכה
ש זמנים, היו הרוסים? יעשו מה
מל של השדים את רק עוררו כאלה מילים
 בין מצומצמת־יחסית התנגשות אזורית, חמה
 של האפשרות את העלו עכשיו צבאות. שני

התער של לפחות או בינגושית, התלקחות
ישראל. נגד עולמית מעצמה בות

 המצרים, זו? סכנה ממשית מידה באיזו
 באו הניחושים כך. על דבר אמרו לא כמובן,

הישראלי. הצד מן
 ברית־ נמנעה היום, עד כלל, ״בדרך דיין:

 שיביאו מצעדים קטיגורי באופן המועצות
 לאלה אך ארצות־הברית. עם לעימות אותה

מ אצטט בלתי־אפשרי, זה שדבר שחושבים
הת כי שאמר גולדברג, ארתור של מאמרו
 מאד היתד, 1967 ביוני סובייטית ערבות
.קרובה .  ארצות־הברית שאם להניח אפשר .
 היא —באיזור התערבות תסבול שלא תכריז

 שאר־ מאמין אני תימנע. (ברית־המועצות)
מא ואני להתערבות תסכים לא צות־הברית

תתערב.״ לא שברית־המועצות כן על מין
 של הפיסית ״האפשרות בר־לב: רב־אלוף
 בעלת צבאית התערבות להתערב הסובייטים

ע היא במזרח־התיכון משמעות ג ר מוג כ
ש האמונה, את הביע הוא גם מאוד.״ בלת
 לא כי בתקיפות, ארצות־הברית תבהיר אם

מהתערב. הרוסים יירתעו — התערבות תסבול
 עם להסכם ואשינגטון תגיע אם יקרה מה

 הישראליים? הכיבושים חשבון על מוסקבה,
 רק דייו ברורה: תשובה ניתנה לא כך על

 לגין בינינו שיש לרעיון להתרגל ״יש רמז:
 סי־ מהו בשאלה חילוקי־דיעות ארצות־הברית

.אליו להגיע וכיצד תרון . יש של עמדתה .
 של רצונותיה עם להתיישב מוכרחה לא ראל

ארצות־הברית.״

1620 הזה העולם


