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 אמריקאים שיהודים במה משירות להימנע

 המזוהמת״. ״המלחמה בשם מכנים רבים
ה בשגרירות רשומה היתר, כתובתו אבל

ל קושי כל היה ולא בתל־אביב, אמריקאית
הנשיא. של איגרתו את לו העביר

מש עמו להביא לו נאמר קטנות באותיות
 — נשוי הוא אם להם. זקוק הוא אם קפיים,

 הוא אם תעודת־נשואין. עמו להביא עליו
 להביא עליו להוריו, תמיכה לבקש מתכוון
 להביא צריך גם הוא הורים. לו שיש תעודה

 שיספיק וכסף ימים, לשלושה בגדים איתו
ימים. חודש במשך הקטנות להוצאותיו
 כי בטחון כל שאין לדעת, עליו והעיקר:

 בדיקה לעבור תחילה עליו יגויים. אמנם
מעו הוא אם הצבא יקבע אז ורק רפואית,

לאו. או בו ניין
 הוצאות־ את תשלם נאמר, הגיוס, לישכת

 שהקיבוצניק לפני אבל המגוייס. של הנסיעה
מי הבשורה, על לשמוח היה יכול הנגב מן

 להו־ הכוונה הערה: להוסיף הלישכה הרה
 בתוך בתחתית או באוטובוס צאות־נסיעה

מכיסו. לשלם עליו — שם עד ניו־יורק.

הכנסת
ס ק ר קי ה

הגדול
 יומה להיות נועד השבוע השני היום
 מלא. היד, המליאה אולם הכנסת. של הגדול

ל רק רב. היה המתח גדושים. היו היציעים
 מתקיים מדיני שדיון קורה, נדירות עיתים
 לשיאי כך על־ידי מגיע מלחמה, של בצלה

האקטואליות.
 המדיני שהדיון נראה היה לרגע ואמנם,

 בעיותיה כל את בתוכו יקפל לנוקב, ייהפך
 הח״כים המדינה. של והבטחוניות המדיניות

 ראש־ של לנאומו בדריכות חיכו והעתונאים
 קודם רבות שעות התבשרו עליו הממשלה,

לכן•
מ אחד את נשא אשכול לוי ההפסקה.

ביותר, והמטושטשים השיגרתיים נאומיו

 הדוכן מעל מקריא הוא כי בו, היה ניכר
 זו היתה שונות. וגישות סגנונות של בליל

ה ויועציו עוזריו בידי שנרקחר, תערובת
 מה את לתוכה נוסך מהם אחד כשכל רבים,

יותר. וחיוני יותר כחשוב לו שנראה
 רפ״י, מנהיג הדיבור רשות את קיבל ואז

ב שומעיו את הדהים הוא בן־גוריון. דויד
 ועדת אל הדיון את להעביר מפתיעה: הצעה
ה יו״ר המופתעים, ראשון והבטחון. החוץ
 רגיל, בלתי מעשר. עשה לוז, קדיש כנסת
התייעצויות. לשם הדיון הפסקת על הכריז

המבו את הגדיר ביותר המוצלחת בצורה
 אבן, אבא הכנסת במסדרונות שהשתררה כה

 המדינאי כשמת היסטורית: במעשיה שנזכר
ה ראש מטרניך, שאל טאליראן, הצרפתי
 התכוזן באמת מה דאז, האוסטרי ממשלה
מש השבוע, ואילו במותו. להשיג הצרפתי
ב רק דנו להתייעצויות, הסיעות התכנסו

 בן־גוריון התכוזן באמת מה אחת: שאלה
המפתיעה. בהצעתו להשיג

ל נאומיהם את כבר שהכינו ח״כים אותם
 באמת יועבר המדיני הדיון כי חששו דיון,

 היו אלד, להם. יקשיב, לא איש וכי לוועדה,
בן־גוריון. להצעת החריפים המתנגדים בין לכן

 המליאה כונסה וחצי שעה לאחר האלם.
ל סירבו וגח׳׳ל שהמערך לאחר מחדש,
 כבר עתה אולם בן־גוריון. להצעת היענות

ש הרצינית האווירה מן הרבה נשאר לא
 ״בן־ הישיבה. של הראשון החלק את אפיינה
 הח״כים אחד פלט הדיון,״ את קירקם גוריון

המערך. של
התעו שום ללא אולי נמשך היה הדיון

 המערך מח״כי כמה החליטו אילולא ררות,
 וילנר מאיר רק״ח לנציג להפריע מראש,
 המאורגנות ההפרעות דבריו. את לשאת
והמולה. ברעש דבריו את קברו

 הכוח נציג כשקם החלה שניה התעוררות
 את כמובן, הזכיר, דבריו, את לשאת החדש
 הוא העם). (ראה בשלום החיוני הצורך

 לפעולה המטיפים של נימוקיהם את ניתח
 של זועמות קריאות־ביניים של וגל מיידית,
 מאמרו כי לטענה בזעם התנגד פרס, שמעון

 ש־ רפ״י, מרכז חבר שוויצר, אברהם של
)15 בעמוד (המשך

תצפית
 לצפות יש מצרים, לבין ישראל בין מלחמה תתלקח אם
 אשר בינלאומיות, התרחשויות של למוקד תהפוך שהמדינה לפך

:השבוע בראשית ככר התחלתיים בקווים מסתמנות החלו
תהיה, הראשונה המסקנה קשה. במיכחן יועמד האו״ם של מעמדו •

 נמצאת עולמי, שוטר באו׳׳ם הרואה האמרשילד, דאג על־ידי שגובשה התפיסה כי
חסריישע, למעשה, היוו, האו״ם כי הוכיח, סיני גבול על המשבר בנסיגה. עתה

ועל המשתתפות, המדינות בחסדי תלוי הוא משלו. ממשי כוח לו שאין מכיוון
 בחזיתות השלוס על פעילה שמירה של התפקיד את למלא יכול אינו זה בסיס

העולם. של החמות

 האו״ם של כוחות הצבת כרכר תאנט, או של הצעותיו
 הדרושה בתמיכה יזכו לא ישראל, גכולות כל לאורך באזור-חיץ,

לממשן. כדי
 כשלכים תעלה, ישראל כי הנימנע מן לא זאת, לעומת
 חצי-האי כל את להפוך הדרישה את יותר, הרכה מאוחרים

 בינלאומי פיקוח תחת מפורז, לאזור עזה, רצועת עם יחד סיני,
כלכד. עצמה דעת על להסירו תופל לא מצרים אשר יעיל,

הכרזותיהם למרות שיתרחש. מה על תצטער לא ארצות־הכרית •
 שהתנגשות. האפשרות מן ושינגטון מודאגת כאילו שונות, בבירות מנציגיה כמה של

בקרב למעשה שוררת חמורה, בינגושית להתמודדות תתפתח ישראלית״סצרית
הת־ בי ההרגשה ארצות־הברית ממשלת

האינמרסיס את מסכנת אינה זו נגשות
להיפך. אס כי — ארצות־הברית של

 עבד-אל- של סיכוכו אם
כמא יפגע סיני כחזית נאצר

 בדרום־ערב, שלו המלחמתי מץ
 הישג ושינגטון ככך תראה

 לאים• ראשונית חשיכות כעל
ולאינ שלה, העולמית טרטגיה
 הכרות של הכלכליים טרסים
שלה. הגדולות הנפט
 מפי לאיומים לצפות אין מקום, מכל

ל הכלכלי הסיוע את שיפסיק ג׳ונסון,
 איים אייזנהאור שהנשיא כפי ישראל,

ג׳ונסוןסיני. בימי
 תתייצב לא בריטניה גם •
אחד כחיוב. אותן תראה שוושינגטון סיבות מאותן ישראל, נגד

כי בדאון, ג׳ורג׳ הבריטי, שר־החוץ של הצהרתו היתה לכך המוקדמים הסימנים
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