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 עשה !ומניה, ממשלת ראש בראנט, וילי
יוצא־דופן. מעשה השבוע
 בעיית כי כולו, לעולם והזכיר קם הוא
 פיתרונה על באה לא עדיין המערבית ברלין

 מאמצי יד,קדמו לא תיפתר, שלא ועד —
באירופה. השלום

בעיקר. כעיתויו יוצא־דופן היה המעשה
 לה, ומחוצה בגרמניה כיום, רוכב בראנם כי
 ה־ מדיניות בשל הפופולאריות גלי על

ב הדוגלת זו, מדיניות שלו. אוסט־פולינויק
חש נזחיקת תוך לברית־המועצות, התקרבות

 של קל למשב־ריח הביאה העבר, בונות
כש כולו. בעולם ואופטימיות תקוזת־שלום

 ו־ ,מפקין הפינגפונג חיוכי באו מכן לאחר
 נמשכה סואץ תעלת לאורך הפסקת־האש

ש בראנם זה שהיה רבים זכרו ונמשכה,
 מעורר־ בכיודן הראשון ־,צעד את עשה

האופטימיות.
 שבפעם שכמו אלא כתדמית. פגיעה
ה את לעשות בראנט השש לא הראשונה

בראננז ממשלה ראש
מונהג לא מנהיג,

 האוסט־פוליטיק במדיניות לפתוח הנועז, צעד
 מהמדיניות חד־משמעי ניתוק שהיתר, —

ה 25ב־ המערבית גרמניה של המסורתית
 השבוע חשש לא כן — האחרונות שנים

 כיונת־שלום: הפופולארית בתדמיתו לפגוע
 ולבנות־ לארצות־הברית השבוע קרא הוא

 פירוק־הנשק בשיחות אמנם להתקדם בריתה
 ו־ נאט״ו של הצבאות והקטנת הגרעיני

החתי סף על לעצור אולם — ברית־וארשה
 תיפתר. ברלין שבעיית לפני לחתום לא מה,

תקו למעשה כי גם, הזכיר הזדמנות באותה
ה האוסט־פוליטיק מדיניות כל עדיין עה

 שהרוסים מאחד התקדמות, ללא מפורסמת
 לשכנע הבטחתם, את למלא יכולים אינם

ה במעמדה להכיר המזרחית גרמניה את
ברלין. מערב — בגרונם העצם של מיוחד

האח זה בצעדו מונהג. לא מנהיג,
 תכונה בעל שהוא שנית בראנט הוכיח רון,

מונ להיות ולא להנהיג, הכושר — נדירה
 שמנהיג ה־כיח כן הקהל. דעת על־ידי הג,

 על לח־תר -•לי — השלום למען לפעול יכול
 על להגן לה־טך: או ארצו. •טל האינטרסים
 לפעול זה עס ויחד — ארצו של האינטרסים

השלום. למען
 על לומר שאפשר ממה יותר זה היה

 העולם, של אחר באיזור אחר, ראש־ממשלה
 כביר, סלע־מחלוקת אחת עיר מהווה בו שגם

 את להשיג בגללי, אפשרות, אין שלכאורה
השלום.

ארה״יב
 שקט י3

רפש הוא
 לביו יהודית להגנת הליגה בין הברית

 זכויות להגנת האנזריקאית־איטלקית הליגה
ה (ברית שעבר בשבוע הוכרז עליה האדס,
ב מוזרה היתד, ),1760 הזה העולם ליגות;
 היהודי הרב של המשונה הקואליציה יותר.
מ האמריקאי שמן־הזית ויבואן כהנא מאיר
 על-ידי שכונה קולומבו, ג׳ו איטלקי, מוצא

המאפיה כאיש האמריקאי השלטון רשויות

 ה־ הדברים מסוג היתד. — שם 1 מספר
זו. בארץ רק שייתכנו פנטסטיים

 שהיתה, ככל שמשונה אלא יסורים.
 של לאמריקה אופיינית רק זו ברית היתד,
 חברתית מהפכה ביסורי המתהפכת היום,

 ליום־ בה הפך המוזר ואשר חסרת־תקדים,
אלה: אירועים בה קרו אחד, בשבוע יומי.
 ב־ השלישית .בשדרה קולנוע באולם •

ככולו רובו לבן — קהל הריע ניו־יורק,
הלב התוקפים על האינדיאנים לניצחון —

 דסטין של בכיכובו אמריקאי בסרט נים,
ב המשחק הופמן, קטן־גדול. אדם הופמן,

 זקן ע״י המאומץ לבן של בתפקיד סרט
 אימרות־כנף המאמץ מסבו שומע אינדיאני,

 אך בעולם, לבנים אנשים הרבה ״יש כמו
 פוסק אינו הקהל בני־אדם.״ מאוד מעט

בחדווה. מלהריע
 ארצות־הברית פני על ערים בעשרות

 ה־ כוונות נגד אלפים מאות הפגינו כולה,
 האבטלה במענקי לקצץ האמריקאי מימשל
 בניו־יורק לפנסיונרים. הרפואית ובעזרה
 מאות־אלפי בתי־ספר ומנהלי מורים הובילו

 ארון־ בתוך רוקפלר, למושל מכתבי־מחאה
בפרחים. מקושט מתים

 מעניינת ישראל הפופולרי. הישראלי
 הנפוצים הספרים האמריקאים. את מאוד

 בעיקר עוסקים בארצות־הברית כיום ביותר
 זכה אילון עמוס של הישראלים, בישראל:
 ברשתות ופורסם העיתונים בכל לשבחים

ה קורצמן, דן של 48 ג׳ניסס הטלוויזיה.
אח רק הם אלה — החצות אנשי משימה,

אמ טפרים של ארוכה רשימה מתוך דים
 כשנוש־ ,האחרונה בשנה שהופיעו ריקאיים

היש חיל־האוויר הקמת ;48 מלחמת איהם
 בארצ,ת־ היהודית הקהילה פעולות ראלי,

ועוד. והאצ״ל ההגנה לעזרת הברית
 בינתיים, שכן פורתה. נחמה זו היתד,

זועמים צעירים של חדש מחזור תמיד צף
 יחזור לא שהשקט לכך, דואגים ואלה —

תבל. במדינות בכבידה לשרור

אנגליה
 — סמים על שידים

מלהזכיר הס
 בבריטניה השביע חוסלה אחת, במכה

המשכרים. הסמים מכת
הברי השידור שירות למאזיני — לפחות

המפורסם. הבי.בי.סי. טי,
 על חרם חי. הבי.ני הטיל מהשבוע, החל
 רק שבהם אפילו — סמים אודות שירים

ז מ ו ר המשכר. הנושא מ
 תקליט היה החרם של הראשון החלל

ה להקת־הצמרת של שושנח, גברת בשם
 השירים אחד הסיבה: ג׳רי. מונגו בריטית
 לעישון, אותן אזמין בואי נקרא בתקליט

 וקוקאין מורפין אנה הגברות מופיעות ובו
 כשיש הברים, צריך מי כגון ושורות סיו,
 לראשו- זה שיר התפרסם במקורו, ,שלג. לך
שנה. 50 לפני בארצות־הברית נל

 לשיר הבי.בי.סי. התנגד כאשר היום, דד
 בלבד, השיר את מוחק היה בתקליט, מסויים
הור עתה, התקליט. שירי שאר את משאיר

 הסמים ילנושא — כולו לתקליט החרם חב
כולו.

יפאן
מבוקש;

מד־טירחון
 מחפשת לאחרונה החלה יפאן ממשלת
 ואפס זמנם את להקדיש המוכנים מתנדבים

 שעורך מחקר במיסגרת העם. בריאות למען
 גוף בעזרת ינסה, הוא היפאני, הסעד משרד

 חוש־ריח בעל מתנדבים מאות כמה של
 ״סולם־ של אובייקטיבי מדד לקבוע מפותח,
 שש לגובה המתוכנן, לפי שינוע, צחנה׳׳,
״מצחין״. ועד ריח״ מ״חסר החל דרגות,

שמתכו להצעתידוק כהכנה נערך המחקר
 ואשר לפרלמנט, להגיש יפאן ממשלת ננת
 לסוגי שמותר לצחנה קני־מידה ייקבעו בה

סביבתם. לתוך להפיץ שונים תעשייה
 המחודד חוש־הריח בעלי המתנדבים שיטת
 — אולי פרימיטיב׳ת, קצת להיראות עשוייה
 גבוהה אוטומציה דרגת בעלת לארץ ביחוד
 פרימיטיבית ברור: אחד דבר אולם — כיפאן

 גדולה ב־עילות תפעל היא שתהיה, ככל
מדי של האלקטרוניים המכשירים מכל יותר

 המכשירים בה — כישראל מפותחת נה
מצחינים. והמצחינים פועלים,

קוקאין. *

לצלילה
דד' ססו׳ ד־1ו_

 סידרל טיסו
 — סופר־צלילה

 אוטומטי,
 תאריכון עם

 וכרונוגרף,
 למים, אטום

 מחוסן אל־חלד,
זעזוע. כל בפני
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