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במדינה
העם

שר הצעה אכ אי- ה ש ח חו ד ד
 וייט־גאס דרום 7ע השלום כפיית

ישראז. גבי7 השלכות בעזת היא
 על "שלום לארצות־הברית"~לא־"*״תכפה7"*

 לחתום אותה תיאלץ ולא וייט־נאם דרום
 השבוע אמר בו.״ רוצה שאינה הסכם על

 של המיוחד יועצו קיסינג׳ר, הנרי ד״ר
 היה ניכסון. ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא

וייט צפון שממשלת אחרי קצר זמן זה
 פלטי את צדדי חד באופן פירסמה נאם

 בין מייגע במשא־ומתן שהושג ההסכם
 על וארצות־הברית וייט־נאם צפון נציגי

שלום. של להסדר צעדים ועל אש הפסקת
 יצא ההסכם סעיפי פירסום אחרי מייד
ב תיו ואן נגויין וייט־נאם, דרום שלים

 כהסכם אותו הציג עליו, זעם התקפת
דע על יתקבל ושלא אותו מחייב שאינו

 חתימתו מועד שהתקרב ככל אולם תו.
 תיו. של התנגדותו התרככה ההסכם, של
 הרברבניות הצהרותיו שלמרות ברור, היה

 דרום של בכוחה המילחמה המשך בדבר
 של בסופו ייאלץ הוא בלבד, וייט־נאם

בהיעדרו. שנוסח ההסכם את לקבל דבר
 ולא כפתה לא אומנם ארצות־הברית

 קי- כדברי וייט־נאם, דרום על דבר תכפה
 קורליאונה דון של בלשונו אבל. סינג׳ר.

 של לממשלתו הגישה היא המאפייה, איש
 לסרב יכולה היתה ילא שהיא הצעה תיו
לה.

 לכאורה אסון. שפירושו הסכם
 להיות צריך בוייט־נאם השלום הסכם היד.
יש ממשלת לגבי חיוביות השלכות בעל

 מיספר המתיחות מוקד של חיסולו ראל.
 שני בין המתיחות הפשרת !בעולם אחד

ירי צדדים בין פעולה שיתוף !הגושים
בינ רוגע של עידן לקראת מובילים בים

 מזה האנושות ידעה לא שכמוהו לאומי
הש להיות עשוייה זה למצב רב. זמן

 התיכון. במזרח המצב לגבי ישירה פעה
 ממשלת־ חוששת כזאת מהשפעה דווקא

ישראל.
 תישאר בוייאט־נאם ההסדר השגת אחרי
ה המתיחות נקודת הים־תיכונית הבעיה

 מעצמות שתי חיסול. החייבת אחרונה
 להסדר להגיע כדי מאמצים יעשו העל

 סוג מאיזה הסדר. כל זו. בבעייה גם
 אסון. ממשלת־ישראל לגבי פירושו שהוא,

הנו המצב גולדה של ממשלתה עבור כי
האידיאלי. המצב הוא כחי

ה בכל ישראל שולטת בו זה, במצב
 וללא הפרעה כל ללא המוחזקים שטחים

 חייבת היא אין עליהם, לוותר כוונה כל
שפי שלום של אפשרות על לחשוב כלל

לק שיחתור הסדר כל ויתורים. רושו
 ממשלת־ישראל את ייאלץ שלום ראת

 לוותר רוצה היא שאין אחיזות על לוותר
עליהן.

אמרי משקיפים השבוע ניסו לשווא
 מה כי ישראליים נציגים לשכנע קאיים

חיו משמעות בעל הוא בוייט־נאם שאירע
 להרגיע ניסו לשווא ישראל. לגבי בית
 בוייט־נאם, ״כמו כי ממשלת־ישראל את
ממ תיכפה לא התיכון, במזרח גם כך

הצ על הסכם שום ארצות־הברית שלת
דדים.״
בוייט השלום והתקרבות זה נוסח

יש מנהיגי בעיני אדום רמזור הציתו נאם
 תציע רחוק הלא שבעתיד חששו הם ראל.

 שלא הצעה ארצות־הברית ממשלת להם גם
לדחותה. יוכלו

מפלגות
ה כנ ס ח ה ב ד 0י13<<מ או

 חוברת סביב הסערה
 בן־אהרון

 היחסים חידוד מבשרת
?מזב״ז. ספיר בין

זואולוגית! מילחמה !עלילת־דם ״זוהי
 היהודים מילחמת אם וביזיון! בושה זו

 אתם !בסכנה קיומנו עצם — תיפסק לא
 הבית בן־אהרון! של דמו את שופכים

 הרג־ צעקותיו !״מתקתק והשעון — בוער
 מי מהרשק, בני של זה בנוסה שניות
 הסעירו הפלמ״ח, של כפוליטרוק שנודע
 מיפלגת מזכירות ישיבת את השבוע

העבודה.
אנונימית, בהוצאה חוברת :הסערה גורם
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