
בסולם
גרמניה

השיריון
בבוץ

 צבאם את לחדש התחילו כשהגרמנים
מלחמת־העו־ שלאחר מחיל־מישמר ולהפכו

נת־ חדיש, בנשק מצוייר לצבא־התקפה לם !
בגר לייצר להם היה אסור :בבעייה קלו ן

הבינ ההסכמים וחצי־כבד. כבד נשק מניה
בפירוש. זאת אסרו לאומיים

היספאנו־ ,החברה : מוצא נמצא כן על
ובספרד, בשווייץ הרשומה חברה סוייסה,
 כי הגרמנים. עבור נשק לייצר התחילה

 בבעלות היסלר בזמן עוד היתד. זו חברה
גרמני. הון של מכרעת

 של הגרמנית בעלותה יקרה. פסולת
להיפך: לממשלת־בון. עזרה לא החברה

או לצרפתים ולא לה, לתת נאלצה היא

30ה״ם־
קדימה רק

שהו — נשק לייצור חוזים לאמריקאים,
יקרה. כפסולת — עצמו כיח

 ,30ה״ס־ הקל, השיריון מיקרה בלט
 — יחידות כאלפיים לבונדסוזר סופקו ממנו
 יותר המערבית גרמניה של לממשלה שעלו

מארק. מיליון מאות מחמש
 תקלות משתי מסתבר, סובל, 30הה״ס־
חמורות:

 גיבעה על לטפס מסוגל הוא אין •
בבוץ.״ ״כמו ונתקע תלולה,

 רברס, במהלך לסגת מסוגל הוא אין •
ל קילומטר מחמישה יותר של במהירות

 נגדו לכוון כדי מספיק די ״בדיוק שעה,
מרחוק.״ אש־תותחים

היספאנו- על שפרינגר. אבסל שוב
 לגמרי שונה אש־ארטילרית נחתה סוייסה

 הפאר־ ועדות־החקירה תותחי על־ידי —
 ניסתה היא הבונדסטאג. של למנטאריות

 אידגון על-ידי בגרמניה יוקרתה את להציל
תקדים. ללא יחסי־ציבור 'מסע

 חברת־הנסי־ באמצעות — הזמינה היא
 שפרינגר,* אכסל איל־העיתונות של עות
 — בעיסקד, קשור הוא כי מרמזים עליו
 לטוס גרמניה, של הצבאיים הכתבים כל את
לז׳נבה. חשבונה על

 אחד כתב ועוד שטרן השבועון כתב רק
 כל כימעט אבל חשבונם. על נסעו סירבו,

ההדג את שראו לאחר הודו, העיתונאים
 המכשיר בז׳נבה: הקל השיריון של מות
בשעת־מלחמה. שמיש אינו הזה

 רבות יחידות־שיריון נשארו גרמניה בידי
ל דומה כולו הסקאנדאל חסרות־תועלת.

 שקרוב סטרפייטר, מטוס־הקרב שערורייה
 נפלו גרמניה, תוצרת ממטוסיו, לתשעים

מיליונים. מאות של בהפסד קורקעו, בטרם

דאט־נ&ם
סוף בלי שיחות

והאנוי, ואשינגטון התכתשו ימים חודש
שיתאים לניהול־שיחות מקום שנמצא עד

)28 בעמוד (המשך

 ממשלת־ישראל, ידיד שפרינגר, בגלל *
ת פרצו מו שסיס בגרמניה, הסטודנטים מהו
תוניו. את להלאים היתה המקורית מתן עי

הופיעה שניה מהדורה
ביותר המבוקש הרומאן

בדאמוץ דומאת
עמיקם הוצאת

 ת״א 33 פרישמן רח׳
228957 טל.
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