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6,יהזדה בן סז 8 ו
מצלמות לחג מתנות

 תם׳ 72 אוטומטית מצלמה
 אוטומטית מסרטה ל׳׳י! 170
 לנוער מצלמות ל״י; 180מ־
 סרטונים ספרית ל״י; 40מ־

 פרוז׳קטורים מ״מ; 8 חדשה
 ליממה. ל״י 7.— להשכרה

מצלמה לקונח חינם פילם

גז) (במסכות ויאט־נאמיים חיילים
מושג היה לא לנשיא

:7 מעמוד (המשך
ב לביקורת רגיש הוא שהיא. צורה בכל

רו ג׳ונסון אין שנית, בלתי־נורמלית. צורה
כמחרתר־מלחמה. אותו שיגדירו צה

 חודשים כמה מזה תקציב? נותן מי
השניים. בין המערכה נטושה
 אף שמתח חבר־קונגרס, ג׳ונסון תפס פעם

 ויאט־נאם. למלחמת גישתו על ביקורת הוא
 חבר- התנצל ממנו, הסבר הנשיא תבע כאשר

של דעותיו את אלא הביע שלא הקונגרס
מר ״אה, מתוק: בחיוך ג׳ונסון, השיב ליפמן.
 כשיהיה הבאה, בפעם ידידי. בסדר, ליפמן!

 שלך, במחוז סכר להקמת תקציב לך דרוש
ליפמן!״ למר תפנה־נא
 שבועיים לפני חייב. נשאר לא ליפמן אולם

מדי שכל טען מצטדק, נאום ג׳ונסון נאם
 ה־ ההסכם להחזרת אלא מכוונת אינה ניותו

 ליפמן השיב כנו. על 1954 משנת ויאט־נאמי
 על מושג אין לנשיא ומוחץ: קצר במאמר

 נוגד הסכם אותו דווקא כי מדבר. הוא מה
כיום.* ג׳ונסון של הקו את לחלוטין
קט ביקורת ליפמן מתח האחרונים בימים

להיכ מסרב הלה כי בטענה הנשיא, על לנית
 האנוי אשר תנאים מעמיד למשא־ומתן, נס

 ודובריו הנשיא לקבלם. יכולות אינן ופקין
ל מוכנות ופקין האנוי אין ממילא כי ענו

 יתאמת אפילו ליפמן: כך על השיב שיחות.
 משא־ומתן להציע לאמריקה כדאי הדבר,

מו היא כי לעולם להוכיח כדי ללא־תנאים,
המשבר. לפתרון כנה

 ג׳ונסון בלע השבוע דויד. המלד מלון
 הצעות לפי בדיוק נהג המרה, הגלולה את

ה שר־החוץ עם שיחותיו לכך גרמו ליפמן.
המכובד. הפרשן כמו קו אותו שנקט בריטי,

 ארצות־ דרמאתי: בנאום ג׳ונסון, הודיע
 לסיום למשא־ומתן להיכנס מוכנה הברית

 לא הוא אך מוקדמים. תנאים ללא המלחמה,
בפי להגדיר ליפמן: של שניה הצעה קיבל
 ארצות־הברית של מטרות־המלחמה מהן רוש

בוויאט־נאם.
 שלא יתכן לקומוניסטים. הכדור חזר עתה
 כי הנחה מתוך משא־ומתן, בשום יפתחו
 וכי בשדה־הקרב, נצחון השיגו כבר ממילא
 של שאלה אלא אינו שוב האמריקאים סילוק

 בסייגון, האמריקאית השגרירות פיצוץ זמן.
 בירושלים דויד הנזלן מלון לפיצוץ בדומה

הסופי. הנצחון כהתחלת נראה בשעתו,
 אישרו ופקין האנוי של הראשונה התגובה

להס האמריקאים על כי קבעו הן זה. חשש
 משא־ומתן. פתיחת לפני מוויאט־נאם תלק
 צריך משא־ומתן כל כי הוסיפה אף פקין

 הוויאט־ מפקדי עצמם: הלוחמים בין להתנהל
האמריקאי. הצבא ומפקדי קונג

 תעמולתיים צעדים הם אלה כי יתכן אך
 דרך תימצא הקרובים בשבועות וכי בלבד,

 מן נכבד חלק יגיע כן, אם למשא־ומתן.
ב והאמיץ הקשיש לפרשן כך על התודה

 דעת־הקהל על המצפצף הרחוקה, וושינגטון
הבטחוניסטית.

 המדינות כל 1בי הושג 1954 בשנת *
 הוויאט־ למלחמת־השיחרור קץ ששם הסכם,
 קו נקבע זה הסכם לפי צרפת. נגד נאנוית

ש והוסכם ויאט־נאם, ודרום צפון בין זמני
 כלליות בחירות יתקיימו חודשים כמה תי!"

ממש אולם כולה. במדינה המישטר לקביעת
 את הפרה האמריקאים, בהשפעת הדרום, לת

 כי בידעה הבחירות, את לקיים וסרבה החוזה
 בדרום. גם לקומוניסטים רוב בהז מובטח
 זרים צבאות החזקת בפירוש אוסר ההסכם

בוויאט־נאם.

1448 חזה העולם


