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 החדשה המסעדה
כעיר והמודרנית

 פינת ספר קרית רח׳
ת״א קרליבך, רח׳

דחף

בשלם
מזו בצודה תימשך קיצונית, קאפיטליסטית

מתוכ לכלכלה האמריקאי המשק הפיכת רזת
 סוציאליזם של בולטים סממנים בעלת ננת,

חופשי.
הממשל ההשקעה את בהרבה יגדיל •
ברי בביטוח בבתי־חולים, בבתי־ססר, תית
לזקנים. ובפנסיות אות

 ברור מכל פחות הירושלמי. הזל![
ישראל״ערב. לבעית קנדי של העתידי יחסו

ש דעות קנדי השמיע מיבצע־סיני למחרת
ה הפעולה לרעיונות מאוד קרובות היו

 הזכות מתן השאר: בין בישראל. שמית
 לישראל, לשוב בכך הרוצה ערבי פליט לכל
 השאר; לכל ישראליים פיצויים תשלום תוך

לש משא־ומתן ניטראליסטי; מרחבי איחוד
 הצהרה תוך והערבים, ישראל בין לום

הדדיים. לוויתורים נכונות של מוקדמת
 בהדרגה, עמדתו את קנדי החליש ■מאז

ברור היה הבחירות. מועד שהתקרב ככל

ארצות־הברית
ח או■ צ מנו ל

 אמריקה כל צחקה שבועיים לפני עוד
 ירד בעיר בוזשינגטון: שהתהלכה מבדיחה

 הלבן. בבית הטלפון צילצל *לפתע גשם.
 את הרימה איזנהואר, מיימי הנשיא, אשת

 ניכסון, פאט אמרה ״מיימי,׳׳ השפופרת.
 שסגרת בטוחה ״את הקו, של השני מעברו

החלונות?' כל
 של מאשתו איש עוד צחק לא השבוע

 במקצת. עליה ריחמו אפילו סגן־הנשיא,
 בשעת עורף, לפתע פנתה מדוע הבינו הכל

 המנצח, לקנדי מזל ניכסון איחל בו הנאום
בדמעות. בחוץ ופרצה החדר מן ברחה
הא המדיניות של הפארדוכסים אחד זה

 של לאמונם השבוע שזכה האיש מריקאית:
 האיש ארצות־הברית, מבוחרי 490מ־״/ למעלה

 לבין בינו הפרידו בלבד קולות אלף 300ש־
נש —מיליונים 180 של באומה — הניצחון

 פוליטי תפקיד חסר מחוסר־עבודה, אר
השפעה. חסר גם ולמעשה מוגדר,

 ובישראל, בבריטניה כמו רבות, בארצות
 אוטומאטית הופך המנוצחת המפלגה מנהיג
 בעל ח״כ בפארלמנט, האופוזיציה לראש
 בארצות־הברית, בטוחות. ומשכורת עמדה

 לא או ״הכל הכלל לפי מתנהל המישחק
 לראש נחשב אומנם המנוצח המועמד כלום״.

 לכפות אמצעי שום לו אין אך האופוזיציה,
 כל מושל־מדינה, כל מפלגתו. על רצונו את

ממנו. יותר משפיע רפובליקאי סנאטור

ה בן א מ ־ ה 20ה
 חורבות על עמד ניכסון שריצ׳ארד בעוד

 קנדי ג׳ון עמד לעיל), (ראה שלו הקאריירה
 העשוייה חדשה, קאריירה סף על 43ה־ בן

.20ה־ במאה הגדולות אחת להיות
 הסיבה היתד, מה לקבוע אפשרות כל אין
 לקנדי. הנצחון את שהנחילה המכרעת האחת
 התוצאות. על השפיעו שונים גורמים מאות
המער במרכז שעמדו הוויכוחים מכל אולם

האחרים. כל מעל הזדקר אחד ויכוח כה,
 ארצות־ היתד, לא ״מעולם כי טען ניכסון

 ויותר עשירה יותר חזקה, יותר הברית
 טען קנדי עכשיו.״ מאשר בעולם מכובדת

 פלאים ירדו האחרונות השנים ״בשמונה כי
 הכוה והן ארצות־הברית של הפרסטיג׳ה הן

שלה.״ הצבאי
 הצבעה כן, על היתד״ קנדי של בחירתו

 הצורך ובעד העצמית שביעות־הרצון נגד
 את למנצח נתנו הבוחרים ערכים. בשינוי

 לפי מרחיקי־לכוה שינויים לחולל הסמכות
 וו סמכות לנצל מתכונן הוא הסימנים, כל
תומה. עד

ה הנשיא הוא קנדי פיטג׳ראלד ג׳ון
 הוא .20,־ר במאה שנולד הראשון אמריקאי

 קאסטרו, שידל כמו אנשים של דורם בן
ה לומומבה, פאטריס אל־נאצר, עבד גמאל

 דוייט של הדור מול כולו בעולם מתייצב
 מק־ הארולד כרושצ׳וב, ניקיטה אייזנהואר,

 — דה־גול שארל טסה־טונג, מאו מילן,
 אדנואר, קונראד מסוג זקנים על לדבר שלא
קיי־שק. וצ׳אנג בן־גוריון דויד

 קרבי חייל שהיה אדם חדשה. התחלה
ש האטומית, הפצצה הופעלה בה במלחמה

 של ההשתחררות תהליך את צע־ר בגיל ראה
ה את להבין מסוגל הקולוניאליים, העמים

 הישנה הפוליטית השיגרה בהתאמת צורך
חדשים. לדפוסים

 נשיא לא גם — יחיד אדם אין אומנם,
תהלי לבדו לשנות יכול — ארצות־הברית

 מהותיים. יחסי־כוחות להפר יסודיים, כים
 התחלה יתחיל קנדי כי לצפות יש זאת בכל

:כי ובעיקר שטחים, בכמה חדשה
 הנשק לפירוק עליון מאמץ יעשה 0

 ברית־המועצות, עם בשיתוף־פעולה האטומי,
 עשרים לידי תגיע האטומית שהפצצה לפני

הנידון). (ראה קטנות מדינות
 סין את להכניס בהדרגה יסכים 0

 שתכיר פשרה על־סמך אולי לאו״ם, העממית
פור האי כממשלת קיי־שק צ׳אנג בממשלת

 הקומוניסטית סין תהיה זה במקרה מוזה.
 ,במועצת־ד,בטחון ובעלת־וטו קבועה חברה
 ב־ רגילה חברה רק תהיה פורמוזה ואילו
או״ם.
 הצבאיות הבריתות לשגעון קץ ישים ס

 המנוח. דאלס פוסטר ג׳ון של הבלתי־יעילות
 ככוח נאט״ו רק תישאר הבריתות מכל

 אפראסיאתיות מדינות למשוך תחת מעשי.
 לעזור קנדי ישתדל אמריקה, עם לבריתות

 יהיו שלא ניטראליסטיים, גושים לגיבוש
הברית. לארצות עוינים

הממש התערבות את בהרבה יגביר •
ה בתהליכי וושינגטון של הפדראלית לה

 אם גידולו. את לדרבן כדי האמריקאי, משק
להלכה תישאר הרשמית האידיאולוגיה כי

ניכסוף מודעת
בבכי פרצה האשה

 תוצאות היהודים. לקולות זקוק הוא כי לו
 מן למעלה בכך צדק כי הוכיחו הבחירות
 של הגדול הרוב הצביע לולא המשוער:
 ללא נבחר ניכסון היה קנדי, בעד היהודים

ספק. כל
 גם יימנע זה, לקח יזכור קנדי כי יתכן

 הזקן את להרגיז העלול צעד מכל להבא
 אולם אביו. להיות יכול שהיה הירושלמי,

 עוד כי מסקנה לכלל יגיע קנדי כי יתכן
בינ וכי הבאות, לבחירות עד רב זמן יש

 פתרון בעדינות לכפות לנסות אפשר תיים
 והערבים. ישראל על שלום של

טבעית. תיקווה עדיין זוהי ,43 בגיל

 בין הסיכות של המפורסמת מהתמונה *
האמרי התערוכה במטבח וכרושצ׳וב ניכסון
במוסקבה. קאית

ת בזו ת נ עי גז
 ובמיוחד — זו בתקופה חשובה הלאומיות

 החודש, גילה, זאת המנוולים. של לאומיותם
 אחד שהוא ההונגרי, היהודי מיקס, ג׳ורג׳
 בריטניה■ של ההומוריסטיים מטובי

 פגש הוליבודית במסעדה :מיקס סיפר
 מצטיין שפרצופו וינאי יהודי ותיק, בידיד

 התעשר המלחמה בימי מונגוליים. בקווים
 הוליודדיים בסרטים שיחק כאשר יהודי, אותו

יפאניים. מנוזלים של תפקידים
 ה־ המנוולים היו לא שוב המלחמה אחרי
 מיקס, שאל מהי״ ״אז באופנה. יפאניים

 מנוול של תפקיד לשחק יכול אתה ״הרי
 קוריאי־צפוני?״ או סיני,

 עצמות־הלחי בעל היהודי, השיב ״לא,״
 המלחמה מאז הסיבה: !״ הרוס ״אני הרחבות.

ל האמריקאי השוק חשיבות ופחתה הלכה
ה השווקים חשיבות וגדלה הלכה סרטים,

דו אלה, בשווקים לפגוע שלא כדי זרים.
 יהיו המנוולים שכל עתה הוליבוד רשת

הלבן. הגזע בני טהורים, אמריקאים
 מסוגל שאיני היחיד התפקיד בדיוק ״וזה

היהודי. נאנח לשחק!״

1*תכ־ הזוז הווילוז


