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 לימות במניעת שרצונם כך, כדי עד כזאת אפשרות מפני חוששים עצמם האמריקאים
התעלה. של חסימתה בהמשך העניין כגון אחרים, אינטרסים על לגביהם מאפיל גלובאלי

!הסובייטים בפני גם נתגונן
לגבינו? מכך נובע מה

 להביא העלולה במרחב, הסובייטית במדיניות פנימית סתירה ישנה
¥ הרת־אסון. לתוצאה

 עלול הוא אם צה״ל, עם בעימות מעוניינת ברית־המועצות אין כי נראה אחד שמצד בעוד
 דווקא להביא העלולים מעשים עושה היא שני מצד הרי ארצות־הברית, עם לעימות להביא

כורחה, בעל אף זה, לעימות
 הגורמים אותם את במצרים מחזקת היא למצרים, נשק של גדולות כמויות בספקה למשל,
 יכו־ אנו אין מתמדת. צבאית מתיחות של למצב לפחות או ישראל, עם למלחמה הדוחפים

 של הניפשע במעשה־התוקפנות שעבר, בשבוע שהופעל הנשק כי העובדה מן להתעלם לים
 מל־ הודרכו ושמפעיליו חדיש, סובייטי נשק רבה במידה היה התעלה, לאורך המצרי הצבא

סובייטיים. מומחים ידי
ה בכוחות כנראה, ברית־המועצות, תומכת המצרי המישטר בתוך הפנימית בהתרוצצות

 הקיצוניים, הכוחות את מחזקת היא שעה באותה אך — מדיני להסדר השואפים מתונים,
הרפתקני. בכיוון הדוחפים הצבאיים,

 ביותר הנלהבת בתמיכה מסוריה; סובייטית בהתרחקות השאר, בין מתבטא, הראשון הדבר
 בהתבטאויות יארינג; השגריר לשליחות האחרונים בחודשים ברית־המועצות שמעניקה

 למגעי־השלום עבד־אל־נאצר גמאל של השקטה בהסכמתו ואף באו״ם; שונות סובייטיות
 מהלכם פרטיהם, קיומם, שעל חוסיין, המלך לבין ישראל ממשלת של בכירים שליחים בין

ממני. יותר בוודאי אלון יגאל השר יודע ותוצאותיהם
 הכנסת לידיעת כד על משהו להביא הזדמנות אלון השר ימצא ואולי

היום.
 ברית־המועצות של מודעות תוקפניות כוונות מפני בחששות להגזים לנו אל כך, משום
 תוך כורחו, בעל יבוא שהעימות לאפשרות ביותר רבה בחומרה להתייחס עלינו אך כלפינו,

 לבין בינינו ממשי הסדר־שלום הושג לא עוד כל המסיבות, ובכוח המצב של הידרדרות
לאלתר. השלום להשגת מאמצינו להגברת טובה סיבה זוהי אכן, הערבי. העולם
 חייבים המצב, חומרת על הקרמלין שליטי את גם ולהעמיד מיקרית, הידרדרות למנוע כדי

צ׳כוסלובקיה. אינה ישראל כי פנים לשתי משתמעת שאינה בצורה לקבוע אנו
 וגמור שמנוי כעוד בי חד־משמעית כצורה להודיע ישראל ממשלת על

 ישראלי-סוביי־ לעימות להביא העלולה פרובוקציה מכל להימנע עימה
 ללא בתעלה עובדות לקבוע ניסיון ייעשה אם או נותקף, אם הרי טי,

 סובייטיות. עוצבות בפני גם ביטחוננו להגנת צה״ל יפעל עימנו, הסכם
מאחוריו. מאוחד יהיה כולו והעם
זו. במה מעל היום זאת יאמר ראש־הממשלה שסגן מקווה אני

? לישראל ערובות יש האם
 מבהלות־ להימנע האמיתי, המצב על לעמוד הישראלי לאזרח לאפשר כדי זאת, עם יחד
 השאלות את היום ראש־הממשלה לסגן להציג לנכון מוצא אני מוסמכת, הערכה ולקבל שח־א

ומספקות: מוסמכות תשובות עליהן שימסור תקווה מתוך הבאות,
 אחת כל לגבי וצבאית, מדינית מבחינה למרחב הסובייטית החדירה עוצמת היא מה •

בדבר? הנוגעות הארצות מן
 תעלת■ באזור ברית־המועצות של ההתערבות יכולת היא מה ס

 התעלה את לפתוח סובייטית כוונה על מצביעים סימנים ואילו סואץ,
? לרצוננו בניגוד

בתעלת־סואץ? האחרונה בתקרית הסובייטים של חלקם — היה אם — היה מה •
וב באלג׳יריה בסוריה, במצרים, לברית־המועצות יש ואוויריים ימיים בסיסים אילו •

שם? מוצבים כוחות ואילו 'אחרות, ארצות
 מופעלת כיוון ובאיזה המצרית, המדיניות על ברית־המועצות של ההשפעה מידת מהי •

ישראל? ממשלת שבידי המידע פי על זו, השפעה
 לכף בלתי־רשמיות או רשמיות ערובות ישראל כידי יש האם •

 ישראלי- צבאי עימות של במיקרה לימיננו תעמודנה אחרות שמעצמות
סובייטי?

ראש סגן תשובת את שתשמע אחרי — הכנסת כי מציעים אנו היושב־ראש, כבוד
 הכללי המדיני הדיון מן בנפרד הנושא, על מלא דיון תקיים — אלה שאלות על ו,ממשלה

אפשרי. מיבחן כל לקראת להתכונן ויוכל לאשורו המצב את יידע שהציבור כדי הצפוי,
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 השר אמר לא אחרים׳ לשרים בניגוד היום. שר־הביטחון בדברי גם לכך תימוכין מוצא אני

 מסכימים ש״איננו לשלום מתנגדים שאנחנו אמר הוא שלום. להשיג שאי־אפשר היום דיין
י על ויכוח שיש אומרת, זאת לו״. א נ  כך על חזר והשר מאוד, חשוב דבר זהו השלום. ת
לכך. לב לשים הראוי מן פעמים. כמה

מאוד! חריף פרשן אתה :לנדאו חיים
מדבר. שהוא למה להתכוון מבלי מדבר אינו דיין השר :אכנרי אורי 1
יודעים. אנחנו זאת 11>

 את בנוצרים, ביותר הקיצוני האגף את לחזק עלינו האם :שואל ואני
 עלינו או - כמצרים השלימה" ״פלסטין חסידי את המצרי, הפשיזם

 בקושי, מחפש - דרכו את המחפש המתוו. האגף את לחזק בדי לפעול
ושלום? הסדר של המהפכני הרעיון אל - עצומים ובלכטים

לפגזים עוזרים הנאומים
 נאום כל הישראלי. הסיפוחיזם ובין המצרי הפאשיזם בין והדוק מהותי פעולה שיתוף יש

 את נחזיר לא שלעולם הקובע נאום כל באל־אהרם, והמתפרסם מישראל, הבא סיפוחיסטי
 תחמושת נותן כזה נאום כל — במרחב טוטאלי שלום במיסגרת לא אף סיני, חצי־האי

 של ידיהם את מחזק כזה נאום כל כי לתעלת־סואץ, מעבר נגדנו המוצבים לתותחים
המצרי. לצבא נפשעות פקודות־אש לתת התובעים

רמ את לספח במגמה ונצרת, רמאללה בין ההבדל מה שואל תמיר שחבר־הכנסת כשם
 בין ההבדל מה הפוכה: בצורה שאלה אותה את השואלים אנשים במצרים יש כך אללה,
מזה. וגם מזה גם נא ניזהר ישראל. את לחסל במגמה ורמאללה, נצרת

 אלא צה״ל, חיילי את רק לא מפגיז לתעלה מעבר ניפשע מצרי ירי כל ההיפך: גם ונכון
 ״גזירת״ מאמיני הסיפוח, חסידי של מלאכתם את ועושה בישראל, כוחות־השלום את גם

. מלחמת־הנצח.
 לאחוז לנכונות בהצטרפנו ולזעם, לאבל ביטוי לתת בבואנו היושבת־ראש, כבוד לכן,

 נקם, ליצרי דרור נקרא אל אומרים: אנו הסתייגות, שום ללא הדרושים באמצעי־המגן
שיהיו. ככל מוצדקים

 השלום. אה יקדמו הם ולא אדם, בחיי יהסבו משולהבים יצרים לא
 ומכופלת כפולה חובה עלינו מטילים היקרים הקורבנות דווקא :להיפד
 לשפיכות■ קץ שישים היחידי הפיתרון למען ההגיון, פי על לפעול

השלום. : הדמים
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טין שן אבן 1 קו וני
 טילאק עם הברשה לאחר

ם ( במשך מי י

מי 7 לאחר ש י אק שמז בטיל

טילאק
 שיני■□: משחת סתם אינו

 הוא טידאק
שיני•□׳׳ ״מלכיו

 אשרי חדש, מדעי תכשיר הוא טילאק
 והמסוכנת הצהובה השן אבן את מרחיק
 שינייך היו לא עתה עד חומים. טבק וכתמי
 טילאק להיות. יכולות שהיו בפי לבנות
 אם טהור. ללבן שינייך צבע את יהפוך

 לטיפול עבור יום, יום נאה להיות ברצונך
 עבור מדעי.ובטוח, מודרני, ושיניים פה

בטילאק. לשמוש
 בשפופרת שמוש לאחר ההבדל את תראה(י)

אחת.
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:החטובות הידים סוד
 בצפר־ טפלי : קל כה

 גדילתן ובמקום נייך
 בשבוע אחדות פעמים

 את מורידה כשאת (או
 •ראי ב־נו־נייל. הלבה)

 וסדקים שברים כיצד
יג וכיצד מיד נפסקים

במהי צפורנייך דלו
 שלמות ותהיינה רות

וחזקות.
 נו״נייל : נו-נייל ח סוד

הד בנין חומרי מכיל
ולהשל לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם בל

 צפר־ על שמרי :סודך
בקבי נו-נייל עם נייד

 דקות וצפרניים עות,
ו ממך יהיו ושבירות

 צפר־ ובמקומן הלאה
 וחזקות יפות ניים
מר לידיך ישוו אשר
ו אלגנטי נאה, אה

חטוב.

שבירות צפדנים מחזק
צדחיפח בעים דיסקו מוצר סקו סו חיפה בע״ם די

וכד•
דירי*
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 מאמבט טוב איו ורעננות להתרגעות
 אמבט ״בת־אורך. של חלומי קצף

נפש. ומשיב מרגיע ריחני

1627 הזה העולם
25


