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 הלא־נכון, במקום הלא־נכונה, ״המלחמה

 הגנראלים הגדירו כך — הלא־נכון,- במועד
 השבוע מלחמת־קוריאה. את האמריקאים

 במקום נכונה, פחות עוד למלחמה התקרבו
לאוס. המקום: נכונים. פחות עוד ובמועד
עצ האמריקאים בפרשה: האירוני הצד

 שסרן־הצנחנים אחרי זה. למצב גרמו מם
 ניט־ הפיכד, שעברה בשנה חולל קונג־לה,

 ראשות־ה־ את ומסר במדינה, ראליסטית
האמרי יכלו פומה, סובאנה לנסיך ממשלה

המצב. עם להשלים קאים
 מותר להם כי להם, נדמה היה אולם

 לה קונג את גרשו נגדית בהפיכה להתחכם.
 קוויז־ של ממשלה בה הקימו הבירה, מן

 הצבא הצרות. החלו אז אמריקאיים. לינגים
 הקומוניסטי, הצבא עם התחבר הניטראליסטי

 הקומוניסטיות המדינות מן עזרה קיבל
הפרו־מערבי הצבא אנשי ואילו הסמוכות.

אנטי-שמיות!״ שערי יפתח זה זאת! תעשה
 היום למחרת הלבן. כבית כשרות

 לנשיאות, עמד כס! נתמנה בו ההיסטורי,
 אותו מטעם מיברק על־ידי מאיר הופתע
 המינוי כי בו נאמר עצמו. יהודי אירגון
 שוויון של האמריקאי לחזון ״ניצחון מהודה

 ממנו ב-־קש גם המיברק והדתות.״ הגזעים
 אין כי האירגון בהצהרת תמיכה להביע

 יצביעו האמריקאים כל וכי יהודיים״, ״קולות
כאמריקאים. למצפונם בהתאם ורק אך

 ״בראדי, לו: ואמר לעוזרו קרא מאיר
 בהצהרתם. שלם בלב תומך שאגי להם ענה

 הבוחרים את לעבד מיד התחל אחר־כך
 ובאילינוי. בקאליסורניה בניו־יורק, היהודיים

אפ אלד״ במדינות אחוז 80ב־ אזכה לא אם
בבחירות.״ סיד

 ההשמצות חסרו לא מראש, שציפה כפי
 של בניצחונו שנסתיימה במערכת־הבחירות,

ש קול־קורא פירסמו מנהיגים מאה מאיר.
 שאלו: הם הדתית״. ״הבעייה את עורר
היהודית, בדת המאמין אדם, יכול ״האם

ואשתו) כתו קנדי(עם הנשיא
נכון לא מועד נכון, לא מקום

במל חייהם את לבזבז נטיה כל גילו יא
פשרה.. את הבינו שלא חמה

 החדישים בתותחים ירו בשטח, נעו הם
הת דגים, דגו האוייב״, של הכללי ״בכיוון

 כבו■ לשכרה. ושתו המקום בנות עם עלסו
רני־אדם. להרוג רצו לא אדוקים, דהיסטים
 ה־ הכוחות עמדו כאשר חלילה. חזור

 במלחמה, לנצח קומוניסטיים־הניטראליסטיים
 צבא־ת בהתערבות ארצות־הברית איימה

 מוכן, היא כי הוכיח קנדי הנשיא גלוייה.
 אל ״להגיע דאלס, פוסטר מג׳ון פחות לא

, המלחמה.״ של פחת פי עברי
 נוכח נחרדו ארצות־הברית צבא אלופי
הר האחרון ברגע אולם המלחמה, אפשרות

לפש נכונות השבוע, ברית־המועצות, אתה
 את אלא האמריקאים דרשו לא עתה רה.

 הקמת עצייס: הם הפרו אותו המצב החזרת
 השמאל בהשתתפות נייטראליסטית, ממשלה
ו האמריקאים סילוק תוך כאחד, והימין

יחד. גם הסובייטים

הברית ארצות
היהוד■ יא4הנוו
 נ־ קבוע אחד דבר היה שנה, לפני עד

 שרק החרות: אנדרטת כמו ארצות־הברית,
 אר־ נשיא להיות יכול פרוטסטנטי נוצרי

 כלל הפר הקאתולי קנדי ג׳ון צות־הברית.
לשא אוטומטית כימעט הביאה בחירתו זה.
 לנשיא להיות יהודי גם יכול האם לה:

, הברית? ארצות
שבועו מספר פירסמו השבוע

ה שד פיליטון אמריקאיים נים
ש פורשפאן. אלברט היסטוריון

 יהודי כביטאון לראשונה פורסם
ממנו: קטעים להלן דתי.
 בשנת המפלגה בחיעידת התחיל הכל

 לכס הבולטים המועמדים כל (בחיי!). 1984
 אין עד שנמשכו בהצבעות נפסלו הנשיאות

 יעקב של שמו איכשהו צף לפתע סוף.
 מיניאפולים. של האהוד ראש־העיר מאיר,
לנשי כמועמד יהודי למנות נעז האם יהודי!
בבחי לנצח סיכוי ליהודי יש האם אות?
רות?

 למאיר נמסר לפתע החלה. 40ה־ ההצבעה
 משלחת דחוף באופן לקבל נתבקש בו פתק,

 ליחסי־ היהודית האמריקאית המועצה של
 המתינו רגע באותו כי ידע לא (הוא אנוש.

אחרים.) שלושה של משלחות לו
אל אנא, ״יעקב, אמר: האירגון ראש

 האם לישראל ביחסו אובייקטיבי להיות
חשו ממלכתיות ממסיבות להסתלק יצטרך

 בלתי־כשרים? מאכלים הגשת בגלל בות,
 המולד?״ בחג עץ־אשוח הלבן בבית היקים

 כך מאוחדת. אמריקאית מנבית
 הראשון היהודי לנשיא מאיר יעקב הפך
הקפי מאיר של ממשלתו ארצות־הברית. של
 ימים עברו לא אך המוסרית, רמתה על דה

ה ענייני כי ממלמלים החלו ויריביו רבים
 אחד (ליצן שלו במיטבח נחתכים מדינה

 שונים מיטבחים בשני מוכרעים שהם טען
חלבי.) והאחד בשרי האחד —

 להקים צורך היה בבוקר שבת יום בכל
 ,15ה־ בן חירם, הנשיא, של בנו את בכוח
 עם שילכו כדי ,25ה־ בת דבורה, בתו ואת

הצלמים. לעיני לבית־הכנסת, הוריהם
 אחד יהודי חבר רק שהיה מאליו מובן

 מידידיו: לאחד מאיר שאמר כפי בממשלה.
 בממשלה, יותר רבים ביהודים רציתם ״אם

 בנשיא פעם עוד לבחור צריכים הייתם
קאתולי.״
הת פיו על לחוקה, תיקון העביר הנשיא

 ואכן, מגביות. לענייני מיוחד סגן־נשיא מנה
 במקום באו שהמגביות לפני רב זמן עבר לא

 עצמה את שהוכיחה הטכניקה מס־ההכנסה.
 לטובת הופעלו המאוחדת היהודית במגבית

 כאשר עפעף הניד לא איש ארצות־הברית.
 האמריקאית הפלדה חברת נשיא טילפן
ש ״או לו: ואמר מוטורס ג׳נראל לנשיא
״ או — תתרום . . . ש

 של העיקרית הפעולה תזוז. סיגארים
 הוא החינוך. בשטח היתה מאיר ממשלת

חובה. אקדמאי חינוך הנהיג
 הלבן הבית של סניף הוקם הקיץ לימי
 עבר הנשיא במיאמי־ביץ׳. פונטיינבלו במלון
 כוסות את מילא סיגאריבק חילק לחדר, מחדר

 מישחק־הקלפים. על ופיקח בגזוז, האורחים
פופולארי. נשיא היה הוא

 שתי במשך בהצטיינות שירת מאיר יעקב
נמ ולא כימעט קדחתניות. תקופות־כהונה

 העז לא איש שלילית. ביקורת עליו תחה
 ייחשב פן מחשש ביקורת, דברי להשמיע

לאנטי־שמי.
 המסורות קליפת את שברה מאיר ממשלת

 הכלח. עליהן שאבד הקדומות, והדעות
התחו גאתה תפקידו, את מאיר סיים כאשר

 ביכולתו שהיה כדי־כך, עד הדמוקראטית שה
 ניבחר זה יורש יורשו. את בעצמו לבחור
 לנשיא הפך המיכשולים, כל למרות לנשיא,
ארצות־הברית. של הראשון הכושי
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ם י ס ר ו ם ק י פ י ק ם מ י י ד ו ס י ו
לחשבונאות מחלקה *

 רואי-חשבון של ביניים לבחינות הכנה •
מוסמכים

ג׳ סוג חשבונות הנהלת •
ד׳ סוג למתקדמים חשבונות הנהלת •

טכניים ללימודים מחלקה *
מכונות של טכני שרטוט •
בנין של טכני שרטוט •

לשפות מחלקה *
ת • לי ג נ ולמשתלמים) למתקדמים (למתחילים, א
מסחרית אנגלית •

בגרות לבחינות להכנה מחלקה *
ולמוקדמות

1961 דצמבר ולבגרות למוקדמות •
ת ו ו ו ו י י ו ׳ ו ן י ז י ! > * ז ו 1* 0״1ו א ו1ח נ ו1'9' ש ד ו נ ו י נ א ־ ל ח

םר. טי ר  והרשמה ב
בשעות.
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ב רחאנטזקולסקי^ בי א ל-  ח
ד) ל לי רו בי ג בו ארלוזזווב א

הנכון הצעד
 גם כן השחמט, במשחק כמו

 מביא נכון צעד במטבח,
לנצחון.

 — במטבח הנכון הצעד
 ״אקסטרה״ בשמן שמוש

.0 ״עץ־הזית״. של 0.
 בגי כל באהדת תזכי כך

 מארוחות שיהנו ביתך,
 המוכנות ומזינות טעימות

0.״אקסטרה״ בשמן  של 0.
* תדל״עץ־הזית״. ק ע פו ד

 ביתך בני יהנו עת בכל
 להם תגישי אם ואורחיו

את
 י ק צ ו ם י ו

 המעולה 518
ובטיבו.

ה  ת
מם׳

 בטעמו
 מהודרת פח בקופסת מוגש

ה המתאימה נ ת מ . כ  לחג
לפסח כשר

מס

 האביב בפרום - הפסח חג לקראת
אצל חדיש לריהוט מיוחדות הצעות

אושינסק׳ רהיטי
86797 טלפון ,56 הרצל רחוב תל־אביב,

 ספות - האדריכלים מיטב על־ידי מתוכננים סלון חדרי
 — רהיטים מערכות של מבחר — נאות וכורסאות נוחות

. ה נ מ ז ה ב ו ן כ ו . מ ם י ח ו נ ס י א נ ת

אצל ביתך פאר הפסח לקראת

ק*0וכ1ו1 ריהוט
39 הרצל רחוב תל־אביב,

 ספות — עין מרהיב מודרני ריהוט
 חדרי - נוחות כורסות - נהדרות

 ביותר. חדישים אוכל וחדרי שינה
נוחים. תנאים — מיוחדים מחירים

122727 הזה העולס


