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ברכבת -בנסיעה רק אפשר קל. משקה לשתות וגם
 ברכב בכבישים.בנסיעה התנועה בעיות עם להתמודד מדוע

בחסכון. וגם בשלוה לנסוע,בבטחון ברכבת אפשר הפרטי,כאשר
והתענגו. לכם מעניקה שהרכבת היתרונות את נצלו

ת ב ב ■עורויל ר
הממשלתית הכרסום לשכת

! ג ה 1
 מיבצע ׳וזק״ס נובמבר בחודש
ן כ ה ך ״ ב כ ף ר ר ו ח ,ל

 בלמים, כוללת: הבדיקה מורשים. במוסכים רכבך לבדוק תוכל המבצע במסגרת
ל״י 15.— ועולה וצמיגים אורות מגבים, הגה,

מכנית) בדיקה — ל״י 10— אורות, מערכת — ל״י 5.—(

המבצע! תוית את במוסך לבקש תשכח אל

בהקדם לחורו וכבר הכו

< בדרבים הבטיחות

במדינה
העם

ב כ ו כ 51ו־.־ ה

 50 האמריקאי זדגד
 הגשיא בחירת אד — כוככימ

 פחות א7 לישראל חשובה
המדינות 50?■ מאשר

 במזג־האוויר החמסינים התחרו בישראל
ידי מלאו העיתונים הסתיו. של הקריר

 צי־הסוחר וסיכסוכים. שביתות על עות
 עמדה האזרחית התעופה מושבת, היה

ה בסיטונות, התפטרו הרופאים להשתתק,
שוב שכר־ד,לימוד. על נאבקו סטודנטים

סיכסוכים. פרצו מיפעלים של רה
 נסחפת כולה המדינה כי נדמה היה לרגע

הצי בשירותים בעיקר שביתות, של בגל
 העדרה לאנרכיה. להכניסה שאיימו בוריים,

 הממשלה בין עימות סמכותית, הנהגה של
והעל הסובסידיות קיצוץ על וההסתדרות

 האינפלציה החיוניים, המצרכים מחירי את
 -שלימים ציבורים דחפו אלה טל — הדוהרת
קיצוניים. למעשים

ב קשורות היו האלה הפעולות רוב
 שנה. בעוד בישראל שתיערכנה בחירות,

 ההזדמנות כי יודע בישראל עובד כל
 באה שכרו את להיטיב שלו הגדולה

 כאשר הבחירות, לפני האחרונה בשנה
זע לעצמו להרשות יכול אינו השילטון

 הבחירות אחרי יום מדי. כבדים זועים
כליל. המצב ישתנה

ה האדם של תשומת־הלב עיקר אולם
 לבחירות השבוע, מופנית, היתד, ישראלי
 השלישי ביום שנערכו אלד, — אחרות
לים. מעבר

 האמריקאי הדגל השנייה. הכירה
 החברות כמיספר כוכבים, חמישים כולל

 הק- המאוחדות״, ״המדינות של בפדרציה
 ״ארצות־הב־ משום־מה בעיברית תייר.
רית״.
ה השילטון של השפעתו מבחינת אך

יש יכלה היומיומיים, חייה על אמריקאי
 מדינות אין .51ה* המדינה להיות ראל

 מכל בארצות־הברית התלויות בעולם רבות
 הכלכלית הצבאית, המדינית, — הבחינות

 עצמה ובארצות־הברית ישראל. כמו —
 מרוכז לחץ להפעיל המסוגל ציבור אין
 ארצות־ יהודי כמו וושינגטון ממשלת על

 היא וושינגטון בישראל. הקשורים הברית,
ישראל. של השנייה הבירה עתה

הב לתוצאות מכרעת חשיבות יש לכן
ה האזרח בעיני גם האמריקאיות הירות

 לספק הבא הנשיא יוסיף האם ישראלי.
 האם כסף? של עצומים סכומים לישראל

 בכמויות ומתוחכם מודרני נשק לה יספק
 מייד ישראל על יכפה האם מאסיביות?
 הישנה, תוכנית־רוג׳רם על-פי הסדר־שלום

 הבחירות אחרי עד הדבר את ידחה או
? בישראל

ב ישפיעו ,אלה שאלות על התשובות
 כל של חייו על ומכרעת ישירה צורה
בישראל. אדם

 בחירות אלד, היו אילו אפורה. כחידה
 שונות עמדות בעלי מועמדים שני בין

 ציביון לקבל אלה בחירות יכלו ומנוגדות,
 הרגע שעד מד,-גם בישראל. מאד דרמאתי
בהן. יזכה מי ברור היה לא האחרון

ה האזרח כמו הישראלי, האזרח אך
 ג׳רי בין להבדיל מאד התקשה אמריקאי,

 דומים נידאו שניהם קארטר. וג׳ימי פורר
ולמרחב. לישראל ביחסם גם מאד,

 קארטר, וגם פורר שגם הסכימו הכל
גדו מדינית במיתקפה יפתח ייבחר, אם
 את במרחב שישליט הסדר, להשגת לה

 אפשרי. עכשיו שהוא האמריקאי״, ,.השלום
 לעסוק יכול שפורד הוא העיקרי ההבדל

 הקיימת ממשלתו באמצעות מייד, בכך
 ש־ בעוד ,רב־ד,פעלולים קיסינג׳ר והנרי
אמי לפעולה להיכנס יוכל קארטר ג׳ימי
 שממשלתו אחרי הבא, באביב רק תית

ב ותתמחה בינואר לתפקידה תיכנס
עניינים.

להע ההסדר מתנגדי ^*יכלו מבחינה
 דעת״קהל מישאלי אך קארטר. את דיף

דוו מעדיפים הישראלים רוב כי הוכיחו
 המביאה סיבר, אותר, ביגלל פורה את קא

 :זד, אפור איש להעדיף רבים אמריקאים
מישהו להעדיף אדם של הטבעית הנטייה
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