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ליזה 8;דוד

עברנו! הופ
 עוברים וליזה דוד התספורת מעצבי
פרישמן. ברחוב החדש למשכנם היום

וליזה, דוד סלון
249470 טל. תל־אביב, ,38 פרישמן רח׳

וליזה, דוד סלון
.36837 טל. יד־אליהו, ,21 לה־גרדיה

במדינה
העם

הסכנה
שבשלום

 הגדולה ההתפרקות של סימניה אלה היו
 הממושכת. המלחמתית המתיחות בעקבות
 הדחיק ישראל אזרחי של הקיבוצי ה״אני״
החבר הבעיות כל את שנים ארבע במשך
 האש הפסקה והסביבתיות. הכלכליות תיות׳

התפרצו את כה עד שמנע שסתום שיחררה
הפנימיים. הלחצים יות

 תופעות, נחשפו הנדהמים האזרחים לעיני
 בישראל: אפשר• בלתי כאילו היה שקיומן

ו מעמדי פער עדתי; יקע על התפרעויות
שחי המשטרה; בהתנהגות אכזריות חברתי;

ומיו מקומי מאורגן, פשע בכדורגל; תות
 שחיתות האזרחים; חשבון על שביתות בא;

 בבוהמה משכרים סמים בצמרת; ליגאלית
הגבוהה. ובחברה

 מודרנית מדינה שכל תופעות אלה היו
ש אלא עימן. להתמודד ונאלצת עימן חיה

 וש־ חברה, כל לגבי הטבעיות בעיות, אותן
 עדיפותה בשל הישראלית בחברה הודחקו

 לאזרחים עתה נראו הביטחון, בעיית של
המב חברתית כהתדרדרות בישראל רבים
היש הנבחרת החברה של סופה את שרת

ראלית.
 ויותר יותר להישמע החלו זה רקע על

 .רק שבשמם!״ הסכנה .זוהי בנוסח: קולות
 לא ״זה שוב!״ העם את תלכד מלחמה

 היתה בתעלה האש אם לקרות היה יכול
נמשכת!״

 מ־ יותר הרבה מסוכן הלך־רוח זה היה
 הוא קיומן שאת התופעות כל של סכנתן

לחסל. נועד

חוץ יחסי
הקדים מ<

7 מי את
 בחוגים האחרונים בשבועות שצץ הרעיון
להס התשובה להיות צריכה לפיו בישראל,

 בין דומה ידידות ברית המצרי־סובייטי, כם
 נושא השבוע שימש לארצות־הברית, ישראל

 פרם, שמעון התיקשורת, שר רבים. לדיונים
 הממשלה, בישיבת הרעיון את העלה אפילו

למדי. צוננות לתגובות שם זכה
 הקומוניסטית המפלגה נציג דווקא זה היה

 בויכוח שהעלה סנה, משה ח״כ הישראלית,
 כה. עד אליו ליבו שם לא שאיש טיעון,

 למעשה חדש... אינו ״הרעיון סנה: טען
ממ בין הסכם זהו כזאת. ברית קיימת כבר
 ארצות־הברית ממשלת ובין ישראל שלת

 הגנה.״ בענייני הדדית לעזרה
ך לי ה ה. של ת ג סי הז אותו ההסכם נ

ה העזרה חוק יסוד על מבוסם סנה, כיר
 ארצות־הברית. של הגנה, בענייני הדדית

 המהוות איגרות ״חילופי בצורת נעשה הוא
 שתי בין נעשו אלה איגרות חילופי הסכם.״

נשאר תוכנן אולם ,1952 ביולי הממשלות

וליזה לדוד

לב, מקרב ברכות
1ג5500עז \ו\0\ו5

רעול□ברכת

 ספרי של החדש הסלון לפתיחת
המ<ם מלכות

סנה משה ״כ ח
חולח חברה

ש עד שנים,. תשע במשך כמוס סוד בגדר
פי למעשה, .1961 במאי ברשומות פורסם

 אמריקאי, הישראלי ההסכם כי הידבר, רוש
 המצרי- ההסכם את שנה 20בכ־ הקדים

סובייטי.
כ״כשרה ישראל הוכרזה זה הסכם לפי

)17 בעמוד (המשך

1763 הזה העולם
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