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האמריקניות הסיגריות ביתר מחירה1־

בע־־מ אחיאסף ספרים הוצאת
תל־אביב 4810 ת.ד.

הספר: בשבוע מציעה
ל״י 75 — במקום 56.— המקרא של אנציקלופדיה
// 60 — // 45 — תבל ,ארצות
// 26 — ״ 19.50 ישראל מועדי אלה
// 25 — // 18.75 במקרא וערים תנכ״י אטלס
// 35.— // 22.75 אנתולוגיה — העברית הסיפורת
// 48.— // 36 — הבישול ספר — בורדה
// 32 — // 24 — מאפה ודברי עוגות — בורדה
// 180.— // 135 — ה—א השני הבית של הסטוריה
// 66.— // 49.50 ב—א ישראל אגדות כל
// 42 — // 31.50 טרנסצנדנטלית מדיטציה
// 40.— // 32.— מיהרישי — ההוויה מדע
// 24 — // 15.50 ■לעולם מסביב לתייר מדריך
// 80 — // 60 — כהן צרפתי־עברי מילון
// 80 — // 60 — כהן עברי־צרפתי מילון
// 70 — // 52.50 ת—מא עברי מילון

ופסיכולוגיה שחמט ספרי קסטנר, אריך ספרי

□ ועוד  אחרי□ רבי□ ספרי
ר חי מ ל ב ח מ

 ההוצאה של המכירה ובדוכני הספרים בחנויות להשיג
הארץ רחבי בכל

דורש לכל חינם קטלוג

)9 מעמוד (המשך
 — אחר גדול ליהודי היחגז לבין אליך
יש בפי נקרא הוא גם קיסינג׳ר. הנרי

וכי ״יהודון״, בשם מסויימים ראלים
דומים. אנטישמיים נויים

 אני !כלל מזה סובל אינני :קרייפקי
 אני מזה. לחלוטין עצמי את לנתק מסוגל
 הבריות, עם מאוד הרמוניים יחסים מקיים
שלי. לציבור־הבוחרים מעבר הרחק

 ומעלה. משיכמו איש הוא קיסיגג׳ר הירי
 והת־ שלו החדשה הדיפלומטיה באמצעות

 •ש־ מילחמה הפסיק הוא האישית, גייסותו
לו היום יכול אינו ואיש בעיצומה, הייתה

בכך. נמנעו זוועות אלה מר
ל מביאה מדיניותו היתה אילו
ל בדי בכך די כילכד, זו תוצאה

גדול. אדם זהו : קבוע
'שלא־תיאמן, ופעילותו מחשבתו לזכות

 העובדה ואת השני, ההסכם את לזקוף יש
 ושתדמי־ ,הערבי בעולם גדול שינוי שחל

הש הערבי בעולם ארצות־הברית של תה
לחלוטין. תנתה
 הרבה עם תמים־דעים אני אין זאת, עם
אירו תהיה שנים עשר ״תוך שאמר. ממה

 משום !שטות איזו — מארכסיסטית...״ פה
 בעוד אומץ־ליבו, את לזמן־מה איבד שהוא

 לגורלה דאגנו' הסוציאליסטים, שאנחנו.
פורטוגל. של

■ 1■ 1■
רי לממ שקשה היא הצרה ז אבנ

החלטות. לקבל ישראל שלת
השתלט בישראל מאד רחבים בחוגים

 חייב המערב גם כי בוורשה, בהרצאה תי,
 אולם בשלום, דו־קיום של מדיניות לייצג

הדמוקראטית. מההשקפה הנובעת כזו
 ה־ מדיניות את הצגתי כאשר לי, נדו

 בע־ עם אירופה, מיזרח עם נורמאליזציה
 ברית־המועצות. של האירופית לות־הברית

הנכו שזוהי'המדיניות הכל מסכימים כיום
נה.

 אד 1904כ־ נסעתי כאשד די נדו
 שאין העמדה את והצגתי נאצר

 צריך וכי הערכי, העודם את דכודד
 כיום אדיו. כדשהי דרך למצוא

מקום. ככל זו מדיניות מקובלת
 גשר הקמת על דיברתי כאשר לי, נדו

 השוק־ לבין איזור־הסחר־החופשי בין
 רעיון מגשימים היום האירופי־המשותף.

זה.
ש עד התרעמו שונים כמקומות

האי ראש־הממשלה הייתי אני
 עראפאת. עם שדיבר ה־אשון רופי
 ב- ממשרות 105 מבירות כיום

 בעיק- ידכו אחרות ורכות אש״ף,
כותיהן.
 איני לכך. רבות, דוגמאות להביא יכולתי

ש מעדיף והייתי כמתפאר, להיראות רוצה
 לא כאן, אומר שאני האלה, הדברים
יודפסו.
 סתם שאינני בזה לומר רוצה אני אולם

 טיפוס שכל לפתע, לו שצץ תמיד אחד
אותו. לבלף יכול חלקלק

רי ש איפוא, מאמין, אתה נ אבנ
שבמיסגרתו שלום אמיתי, שלום ייתכן

נואם קרייסקי
. מטרה לעצמו להציב אדם ״חייב . ׳ .

 אינם פשוט אנשים השלום. מן הייאוש
 פי־ אי-פעם להשיג יחיה שניתן מאמינים

מש וזה הישראלי-ערבי, לסיכסוך תרון
פוליטית. יוזמה כל תק

האי עלייתי את חב אני :קרייסקי
 החלטות, ברצון מקבל שאני לכך שית

צורך. בהן יש כאשר
 אוסטריה) (של הרוסי הכיבוש בעת
ה המצב לסיום הצעות מדי־יום הג־שנו
גרוע.

 :שדי לאנשים אמרתי לא מעולם
 תמיד אדיכם. לבוא לבעיות הניחו

 תמיד לא פיתרון. למצוא ניסיתי
 אומר אני כאשר אולם הצלחתי.

שלו סמך על מדבר אני הרי זאת,
ניסיון. שנות שים

 בארצנו. הרוסים ישבו שנים עשר משך
בעולם. נוחים הכי האנשים חיו לא הם

 לעשות כדאי תמיד אומר: אני
 למען נמרץ, ניסיון מכריע, ניסיון
חשוב. עניין

לאו הנהגה דרושה כך לשם :אבניי
 הציבור את ושתשכנע בראש, שתלך מית

דרכת. בצידקת
 שזוהי לי נראה ביכלל :קרייסקי

 היותר־ במובן פוליטיקאי, של משימתו
 את לאנשים לומר :המושג של נעלה

או לשמוע רוצים הס אין אם גס האמת,
אותו. יבינו הם אשר עד תה,

ה כפני להעמידם פשוט צריך
 לחיות אפשר כך רק שכן עובדות,
דמוקראטית. במדינה

 על־ידי להשתיק לא־פעם ניסו אותי גם
צעקות•
אמר־ כאשר לי נדו בעולם בירות בכמה

לטו פעולה וחערבים הישראלים ישתפו
ז כולו המרחב בת

 דמוק־ כסוציאליסט לגבי. :קרייסקי
 בלי מדיניות תיתכן לא ביכלל ראטי,
חזון.

 מטרה, לעצמו להציב אדם חייב
ל ניתנת אינה כי תחילה שנדמה
 צריכים הזאת המטרה אד השגה.

אדיה. להתקרב ולפחות לנוע,
 דברים בדעתי להעלות יכול אני כאן
רבים.

גדו טכנולוגיים כישרונות בעלת אומה
 בעלת אומה הישראלית, כמו כל־כד לים

 רבים, כה בתחומים גדולים כה כישרונות
 כיישרו־ של כאלה עתודות לה שיש אומה

 לשיתוף־ רבות אפשרויות לה יש — יות
\ פעולה.
ול הישראלי העם תפ למלא ̂י

 כולו. האיזור כפיתוח חשוב קיד
 יכול הזה שהאיזור טענתי תמיד

ביו העשיר המרחב להיות היה
כדור-הארץ. פני על תר

 מוגבל היה האיזור של שהעושר ייתכן
 יש אבל מבניו. לרבים שנדמה מכפי יותר
 שבו הזמן את מירבי באופן לנצל צורך
 ממשי, משהו ליצור כדי הזה, העושר קיים

לפי לחתור מודרני, חברתי מיבנה ליצור
מודרני. תוח

 באי־ השלום ישרור כאשר יקרה זה כל
 מעבר שיתוף־הפעולה יחרוג כאשר זור,

קווי־חזית. כיום שהם לגבולות,
 ככך מאמין אני מאמין. אני כבך
 הסוציאליסטית, השקפתי מתוך
ו כבני־אדם, מאמין שאני ומפני

ה שכשני החדש כדור בייחוד
מחנות.
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