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ביותר! הטוב את לעצמכם הרשו
 כלולותיכם לליל זוגי חדר היום כבר הזמינו

 סל הקרח, על שמפניה בקבוק לבם יצפה ובו
 במיטה. בוקר וארוחת לילה לארוחת פירות
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 בחנויות להשיג
המובחרות הצלום

 נא פרע המינוי, לחידוש חשבונך קיבלת
 לא לעיתון, הביקוש עקב בהקדם. אותו
א משלוח כל לאפשר נוכל ל ם ל ו ל ש ת
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אירופה
 רוג׳רס תוכנית

הגרמגית
 וזו: זו בין מפרידים ימים כמה רק

חו וחתימת הישראלית־מצרית הפסקת־האש
הגרמני־סובייטי. אי־ההתקפה זה

עול ממערכת חלק הם המאורעות שני
 התוכנית הגיון: לאותו וכפופים אחת, מית

 כולל. עולמי להסדר האמריקאית־סובייטית
 ההבדל! עצום מה אך

 הוא במוסקבה השבוע שנחתם החוזה
 הוא אדריכלו גרמנית. יוזמה של תוצאה
 (ראש־הממשלד.) הקאנצלר הגרמני, המנהיג

 במרחב הפסקת־האש ואילו בראנדט. וילי
 שנכפתה החוץ, מן יוזמה פרי כולה היא
האמריקאים. בידי ישראל ממשלת על

 גרמניה הפכה נועזת מדינית ביוזמה
 ישראל ואילו ויוזם. פעיל לכוח עצמה את

אחרים. ליוזמות הנענה סביל, אובייקט הפכה
 הגרמנית היוזמה גולדה. של דורה

מאליה. באה לא
ראש־ממש־ ביקר שנים תריסר לפני עוד

 בן הזקן, אדנאואר קונראד אחר, גרמני לה
 לא הוא במוסקבה. מאיר, גולדה של דורה
 על לוותר מוכן היה לא כי מאומה, השיג
דבר.

 ד,־ על הקפאון נמאס שנים כמה אחרי
 ב־ בחרו הזקנים, את סילקו הם גרמנים.

 וביצעו חדש, ובצוות צעיר ראש־ממשלה
 היתד, שנים שלוש לפני שעוד מדיניות
לאומית. לבגידה נחשבת

 באובדן רשמית מכירה גרמניה עיקרה:
ה במלחמת־העולם ממנה שנלקחו השטחים

 על הלחץ את מפסיקים הסובייטים שנייה,
ה במצב מכירים כולם העיקרון: ברלין.

הישראלית. המדיניות של חלומה — קיים
 ברז׳״ ליאוניד את ממריץ מה כסף. אין

ל להסכים במוסקבה, האמיתי השליט נייב,
 להסדר מוכן הוא מדוע עולמי? הסדר

 המערבית. גרמניה עם לחוזה ישראלי־מצרי,
אמ עם להסכם כלי־נשק, פיתות לצימצום

חדשים? כלי־נשק פיתוח צימצום על ריקה
 שקט להבטיח הצורך היא: הגלוייה הסיבה

 מוכנה תהיה שברית־המועצות כדי בעורף,
סין. — העיקרית אוייבתה עם לעימות

הקרמ לשליטי המייחסים פרשנים יש אן
כסף. חוסר שנייה: סיבה לין

ובגרמ במצריים הסובייטית המדיניות
חד טילים ופיתוח סין, עם העימות ניה,
 שאין עצום, הון בולעים אלה כל — שים

בהם. לעמוד יכולה הסובייטית הכלכלה
 בברית־ כי ידיעות התפרסמו השבוע רק

 במיצרכי נוראה מצוקה שוררת המועצות
 בשר. להשיג כמעט ניתן לא במוסקבה מזון.
 מחסור קרובות לעיתים יש השדה בערי

 לאורך להימשך יכול שאינו מצב זהו בלחם.
ימים.

ה בנוער רבה תסיסה יש שעה באותה
 לו לתת מוכן אינו ברז׳נייב עצמו. סובייטי

 את להרגיע מקווה והוא — פוליטי חופש
כלכלית. רוזחה יצירת על־ידי הרוחות

שנים, כמה של — זמני שלב שזהו יתכן
 הוא אבל הסובייטית, הכלכלה לחיזוק עד

ל לישראל, — חשובות אפשרויות פותח
העולם. ולשלום גרמניה

ארצות־הברית
 יוקרה, לזה קוראים

שוחד לא
 והקונגרס הסינאט חברי כי ייתכן האם

שוחד? יקבלו ארצות־הברית של
 מדינאי אף שלילית. כמובן, היא, התשובה

 הפוליטית הקאריירה את יסכן לא רציני
 שבה במדינה ביהוד שלמונים, בקבלת שלו
 חבר־ או סנאטור של למעמד שמגיע מי כל

 בכל איתן. כלכלי בסיס בעל הוא קונגרס
 כבד צל המטיל גילוי השבוע התפוצץ זאת
ארצות־הברית. של בתי־הנבחרים חברי על

 מאפשרים האמריקאים המכוניות יצרני
ל ובמימשל בקונגרס מסויימים לנציגים
כמ בחינם — חדישות במכוניות השתמש

גו לאור, לאחרונה שיצאה זו, עובדה עט.
המי־ לראשי רבה מבוכה אלו בימים רמת

 בכך שאין הרשמית תגובתם למרות משל,
לפגם. טעם שום
 ועדת בקרוב תחליט — אין אם יש אם

ב בחקירה שפתחה הקונגרס של האתיקה
 של המישפסית הוועדה יו״ר ואילו נושא•

עמ היהודי הקונגרס חבר בית־הנבחרים,
 החקירה לתוצאות המתין לא סלר, נואל
 יצרני פעולת שערותיה. ״זו להכריז: כדי

ל מיועדת להיות יכולה אינה המכוניות
זה.״ נוהג להפסיק יש חוקית. מסרה שום

 היו שנתגלו הפרטים חינם. קאדילק
 לשכור יכול סתם אזרח למדי: פיקנטיים

 ■מכונית־ — ?!תטיעטל ל־נקולן מכונית
 — לקאדילק המקבילה פורד, של היוקרה
 בית־ חברי לשנה. דולר 3,480 של במחיר

לשנה. דולר 750 במחיר קיבלוה המחוקקים
 בתענוג זכו הקונגרס חברי 19 לפחות

וע ראשי הינם שניים, מלבד וכולם, זה.
ובבית־הנבחרים. בסינאם חשובות דות

 בבית־המחו־ כנראה התרכזה שפווד בעוד
 על סוטורם ג׳נרל חברת התלבשה קקים,

 ב״ זכו בכירים ממשלה פקידי המימשל.
 במחיר ביותר, המפואר מהמודל קאדילקים,

לשנה. דולר אלף של המגוחך
מ הקטן וספורטאים. שחקנים גם

 לא קרייזלר, המכוניות, ענקי שלושת בין
 כל דוברי אולם בצלחת. ידו הוא גם טמן

 קיים זה שנוהג אחד פד, טענו השלוש
 ממדיניות חלק והוא שנים, כתריסר כבר

 שמות בידי מכוניותיהן את להפקיד החברות
טע להצדקתם יוקרה. למטרות מפורסמים,

יש זה מיוחד מהסדר הנהנים בין כי נו
 ולא מפורסמים, וספורטאים שחקנים גם נם
מחוקקים. רק

 טענה להצדקתם העלו מצידם, המחוקקים
ל היו לא לדבריהם, פשוטה: יותר הרבה

ה לענף קשר כל עמדו שבראשן וועדות
 כאן להיות היד, יכול לא כך ומשום רכב,

שוחד. של חשד כל


