
בעול□
גרמניה

ב מטוסי□ חו ר שי ב הרא
 חסרי־ ילדים של כמישחק נראה זה מרחוק
 ברלין בשמי חגו סובייטיים מטוסים אחריות.

 עשרות כמה של בגובה הגיחו המערבית,
יל הבהילו הראשיים, לרחובות מעל מטרים

ל מעל רעשניים פגזי־סרק ירו ונשים, דים
הפרלמנט. בניין

ברי טאנקים של שיירות עברו שעה אותה
ילדו ״הפגנות־כוח״ ערכו ברחובות, טיים

מכוניו את העמידו האמריקאים ואילו תיות.
המח מול מלחמתית בפוזה הצבאיות תיהם
ארו שעות במשך שניתק המזרח־גרמני, סום
 המוביל הכביש מן גרמניה מערב את כות

המזרחית. גרמניה דרך לברלין,
 הילדים הכל. נגמר יומיים־שלושה אחרי

 ה־ ברלין. לגיזרת חזר והשלום הביתה, חזרו
נסתיים. מישחק
 דרוש? היה מה לשם ישראל. כגלל הכל

 המזרח־תיכו־ בברלין קשורה היתד, התשובה
ירושלים. — נית

ישרא—הגרמנית עיסקת־הנשק התפוצצות
הער האיום לקאהיר, אולבריכט הזמנת לית,

 שחל והעיכוב בון, עם היחסים בניתוק בי
החלי אלה כל — ישראל עם היחסים בכינון

 בצורה ארהארד ממשלת של מעמדה את שו
בחירות. של בשנה ודווקא רבה,

 מה עצה: וטיכסו ישבו ואנשיו ארהארד
 שהממשלה הרושם את לטשטש כדי לעשות

 התשובה וחדלת־אונים? עלובה חלשה, היא
 וגברי חזק משהו לעשות מהר: חיש נמצאה

בברלין.
 מאוד: פשוט בברלין? לעשות אפשר מה
זלמערב־גרמני. הפרלמנט של ישיבה בה לכנס

 חלק אינה ברלין להיות. צייד סדר
 ההסכמים לפני המערבית. גרמניה של רגיל

 עליהם מקפיד המערב שדווקא הבינלאומיים,
 מזמן) תוקפם שפג טוענים הסובייטים (בעוד

לשל כפופה והיא מיוחד, מעמד לברלין יש
הסוב אין לכן מעצמות־הכיבוש. ארבע טון

הפרל יתכנס שבברלין לכך מסכימים ייטים
מערב־גרמניה. של מנט

 לישראלים, דומים המערב־גרמנים היו אילו
 עוד הסובייטית העמדה מן מתעלמים היו

 הפדרלית, הקהילה הקמת של הראשון ביום
 קבוע באופן יתכנס הפרלמנט כי מחליטים
 מתכנסת הישראלית שהכנסת כשם בברלין,

 היתר. כך או״ם. להחלטות בניגוד בירושלים,
 היה שהעניין ויתכן קיימת, עובדה נקבעת
מזמן. נשכח

 המילה את המכבד עם הם הגרמנים אולם
 נקבע כן על להיות. צריך וסדר הכתובה,

 ניסו כאשר הרחוקה. בבון הפרלמנט מושב
 בברלין, מיוחדת לישיבה הפרלמנט את לכנס
בינ למשבר הרוסים גרמו שנים, שבע לפני

הנסיון. חודש לא מאז לאומי.
 העלוב מעמדו נוכח החודש, הרוגז. הים

 ב־ מעצמות־המערב הסכימו ארהארד, של
 בברלין. שוב יתכנס שהפרלמנט חוסר־רצון

לצרות. יביא שזה ידעו הם
 כאשר ולראייה: זאת. ידעו הגרמנים גם

 בירושלים, שגרירותם את להקים נתבקשו
 ״ירושלים טענתם: מוחלטת. בשלילה השיבו
 להפר לכם לעזור יכולים איננו לברלין. דומה

ני1 בזאת כי בירושלים, או״ם החלטות את
ההס את להפר לרוסים שיעזור תקדים צור

בברלין.״ הבינלאומיים כמים
 וגם הם, זה. קו בעצמם הפרו זאת בכל

 אינה ברית־ר,מועצות כי האמינו האמריקאים,
 תסתפק וכי חדש, במשבר כרגע מעוניינת

בהפגנת־רעש.
 הבונדסטאג, ישיבת נגמרה כאשר היה. וכך
הקטן. המשבר גם נגמר
המזר גרמניה של הרישמי הביטאון רק
 זה ״אין הוא: כתב מוסר־השכל. הסיק חית

 המקיף הים את להרגיז אי מצד חכם מעשה
אותו!״

הברית ארצות
ד ״חפנה מ \״ ליפמן ל
ה לעתונות דומה האמריקאית העתונות

 כשהממשלה ובטחון. חוץ בענייני ישראלית
 מן כהד כולה, עונה היא ״בום״, אומרת
 מלחמת לגבי גם המצב זהו ״בום״. ההרים,

ויאט־נאם.
 ליפמן, ואלטר אחרת. נוהג אחד איש רק

 הממשלה. על ביקורת מותח הקשיש, הפרשן
 זו במלחמה ארצות־הברית הסתבכה לדעתו,
האפ בהקדם משם שתסתלק ומוטב בטעות,

 סבירים, תנאים לוויאט־קונג להציע עליה שרי.
 ויאט- דרום את לנטרל במשא־ומתן, לפתוח

המסוכנת. להרפתקה קץ לשים נאם,
 ג׳ונסון. הנשיא את מאוד מרגיז זה כל
 ביקורת אוהב אינו שג׳ונסון מפני כל, קודם
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ם ומעתה ״דיאולך!  ־דיאולן־ זזולצות ג
ם. שי ב לנ צו י עי ת נ פ ו ר, א ד ה ר נ ח ב  מ

ת דוגמאות,  קלה מהודרת, או ספורטיבי
 הזדמנות. לכל ונעימה

 ״דיאולך... תמיד נשאר ״דיאולך
ת א ז ר כל ב ב ע, ג כנ שו ה מ א ג  על כי ו

 לענוב יכול הוא הנפלאה ״דיאולן״ חולצת
ה ת ה ע ב י ה ענ י שו ע לך ה או די ר ״ הו  ס
במינו. ויחיד
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ררן... לך בלוכדיף דיאולך בי
• סחיק פרסום
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