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 ארצות־הברית, נשיא של שהמימשל שעה

ה את לסיים כר כל להוט ניכסון, ריצ׳ארד
 בטוחים כשראשיו במזרח־התיכון, מלחמה

 התשובות וכל הפתרונות כל בידם שיש
 כיצד עדיין יודעים הם אין הבעיות, לכל

 המתנהלת זו — שלהם המלחמה את לסיים
בווייט־נאם.

גאו הצעה אמריקאי מדינאי העלה השבוע
 ה־ זה היה וייט־נאם. מלחמת לסיום נית

 ג׳ורג׳ דאקוטה, מדרום הדמוקרטי סינאטור
כמוע מפלגתו מטעם למינוי הרץ מק־גוברן,

 מק־ ארצות־הברית. לנשיאות לבחירות מד
 בארצות־הברית, היונים מחנה מראשי גוברן,
 תבטל לא אם כי סטודנטים באסיפת הצהיר

החו גיוס חוק את ארצות־הברית ממשלת
לחוק. תיקון הצעת בסינאט יציע בה,

 יחוייבו מק־גוברן, אמר זו, הצעה לפי
בפועל להשתתף ארצות־הברית מנהיגי כל

 ארצות־הברית. חיילי נלחמים בה במלחמה
 יחוייבו המטות, בראשי וכלה בנשיא, החל

 ולא עצמה בחזית במלחמה להשתתף כולם
בעורף•

במג אומנם מכיר הוא כי אמר מק־גוברן
ה של הלקוי הגופני והכושר הגיל בלות

ש מסויימים דברים ״ישנם אבל מנהיגים,
 — בחזית לעשות עוד יכולים המבוגרים

 בשדות־ היחידות בראש לנוע למשל, כמו,
המוקשים!״

 לארצות־הברית. רק לא הטובה הצעה זוהי
במצר גם מתקבלים דומים חוקים היו לוא
מנפ הצדדים שני מנהיגי היו ובישראל, יים

 גמישות יותר ומגלים בחרבות פחות נפים
השלום. את לקרב כדי עתה מגלים משהם

ראש־הממשלה
 הטרנספורמציה

גולדה של
 שר־ של ביקורו אורך לכל אחת, פעם
 בישראל, רוג׳רס ויליאם האמריקאי החוץ
 חוללה דיפלומטית. תקרית ונגרמה כמעט
מאיר. גולדה ראש־הממשלה, דווקא אותה

 עם רוג׳רס של הראשונה בפגישה זה היה
* וה־ גולדה הבכירים. הממשלה ושרי גולדה

מקמקוו־ם. לפירוז, המוצעים השטחים *

 לדו״ח ובאורן־־רוח בנימוס הקשיבו שרים
 מצריים. מנהיגי עם שיחותיו על רוג׳רם של

 לבעיית רוג׳רס הגיע כאשר לפתע, והנה
 הישראלית, הנסיגה תמורת הלוחמה סיום
 יכולים אינם מצריים ״מנהיגי כי אמר הוא

 של בטון שנאמרו הדברים לכך.״ להסכים
הר המצרים של בצידקתם והכרה הזדהות

 קולנית בצורה הגיבה היא גולדה. את תיחו
 כאילו נזיפה, כצעקת רבים באוזני שנשמעה

שלה. הגן מילדי באחד הנוזפת גננת היתה
 זה ליחס הרגילים ישראל, ממשלת שרי

 בנוח. שלא הרגישו ראש־הממשלה, מצד
 התקרית על שהתגבר רוג׳רם דווקא זה היה

 כלום כאילו בדבריו כשהמשיך נעימה הבלתי
קרה. לא

 אולם תתרכן־. הקשוחה הסבתא
 רו־ ביקור בשעת האחרונים, בימים דווקא
 ב־ טרנספורמציה מעין חלה ולאחריו, ג׳רס

 נראה בירושלים למשקיפים ראש־הממשלה.
 בשיחות עובדה: נשברה. קשיחותה כי היה

שהופ ללחצים נכנעה היא לביקור, שקדמו
 ספיר פנחס רבין, יצחק ידי על עליה עלו

האמרי מול להתקשח לא שתבעו אבן, ואבא
 למיכשול,״ אהיה לא ״אני אמרה: היא קאים.

 פעולה היתר מתן למעין הפך זה ומשפט
בממשלה. היונים למחנה

עומ הקרובים בשבועות נוספת: עובדה
הסוציא המפלגות לוועידת לנטוע גולדה דת

 משרי אחד אף בפינלנד. המתכנסת ליסטיות
 כיוון זו, הוועידה לנסוע רצה לא הממשלה

 להתייצב יצטרך שיסע מי כי לכל שברור
 ה־ המפלגות ראשי של נוקבת ביקורת מול

ישראל. של מדיניותה על סוציאליסטיות
 על התפקיד הוטל כמעט, ברירה בלית
 לכבוש גולדה תנסה שהפעם נראה גולדה.
 הסוציאליסטיות המפלגות אהדת את מחדש
התד את לשבור תנסה היא המערבי. בעולם

 דמות ותגלם הקשוחה הסבתא של מית
 הצעת לכל הפתיחה רחבת־לב אשד, של

שלום.

דיעות
 גס — הכל את יענה הכסף

ערב—ישראל סיכסוך את
לפית־ להביא שנועדו מפות־שלום, ציור

ל והופך הולך ערב,—ישראל סיכסוך רון
 עוסקים ישראל, מלבד כלל־עלמי. תחביב
הכל. בזאת

 בעיון ברגע הנמצאת — האחרונה המפה
 פייר קנדה, ממשלת ראש של שולחנו על

 מאזרחיו, אחד על־ידי צויירה טרודו, אליוט
 חברת־נפט מנהל גאלאגר, אלברטה פ. ג׳רי

 בקנדה. אלברטה שבמדינת בקלגרי ענקית
 בארצות רבות שנים בזמנו בילה גאלאגר

ל גלוי במכתב עתה, הנפט. בעסקי ערב,
 הפיתרון את איל־הנפט הציע ממשלתו, ראש
 הקאפיטליסטית, המסורת במיטב — הבא

 את גם — הבל לקנות יכול הכסף לפיה
השלום.

ה איל־הנפט לתחייה. יקום המדבר
ל המערבי סיני חצי החזרת הציע קנדי

 המדבר, שיל המזרחי חלקו פירוז מצריים,
 הפיכתם הגולן, ורמת המערבית הגדה וכן

ש הבינלאומי בשטח בינלאומים. לאיזורים
 חופשי בינלאומי, איזור־סחר יוקם בסיני,

 ויצוא יבוא מסחר, הגבלות ומכל ממיסים
חופשי. לנמל הדומה משהו —

 פעילות לאיזור תזרים ההגבלות הסרת
 תמריץ מצידה וזו בינלאומית, מסחרית

האיזור. עמי של הכלכלית הפעילות את גם
 ל" האו״ם׳ — האיזור על שיפקח הגוף
 ומדינות ארצות־הברית עם בשיתוף דוגמה,
 שני במקום ישקיע — המערבית אירופה

גר תחנות־כוח שתי לבניית דולר, מיליארד
 תעו־ שדות המתקת־מים, מפעלי רשת עיניות,

ו תחנות־הכוח נפט. וצינור דרכים, פה,
 לה וכוח מים מספיק יספקו המים המתקת

 ליישוב שיספיקו וחקלאות תעשייה קמת
לשם. לעבור שיבחרו הפליטים

 לרמת־ אשר •מילים. בשתי חיסול
 כי גאלאגר הציע המערבית, והגדה הגולן
 ב־ — וירדן מסוריה אותן תיקנה ישראל
 של הממשי ערכם על בהרבה העולה מחיר

אלה. בשטחים האדמות
 וזכה קנדה בעיתוני שהתפרסם במכתבו,

 ומנה גאלאגר הוסיף חיובי, להד דווקא שם
 חישובו, לפי תוכניתו. של היתרונות כל את
 על באה שאינה אחת בעייה אף נותרה לא

שלו. מפת־השלום בעקבות פיתרונה,
 — מושלמת תוכנית ספק, ללא זו, היתה

 השאלה: על ענתה שלא היחידי, הפגם מלבד
)23 בעמוד (המשך

בברית חשפנות הצגת נראית יף
המועצות? ו

או ומפרקים טרקטור, הבמה על מעלים
לחלקים. תו

 לישראל, שעלה אחרי חודשים שלושה
ל שעלה ביותר המפורסם העולה ממשיך

 פייגין, גרישה מברית־המועצות, אחרונה
לעיל. המצוטטת שבבריחה הטרקטור להיות

 המייצג למושג הפך ששמו מריגה, העולה
 בעיני כמו החדשה, הרוסית העלייה את

 מול שמו את שהציגו השחורים, הפנתרים
ה בהפגנותיהם בכרזות ״אבוטבול״ השם

ו ס ר ן ג פ שה גר 1 |1ע
של וטד־הפועל

הרצ מסע יערוך לפיו הסכם, על חתם שס
הרוסית. בשפה ובמוסדות, בקיבוצים אות

פייגין
ממ פייגין?״, אבוטבול יהיה ״מתי קוראות

 יהודי לעליית המאבק סמל להיות שיך
עצמו. בעיני ובעיקר גם ברית־המועצות,

ה עטיפות את מעליו להסיר נסיון כל
 ולגלות והאידיאולוגיה, התעמולה סיסמאות,

אחרי שזכה האיש את — האדם את מתחתן

 חלום את להגשים ונואשים קשים מאבקים
ב רק אותה שהכיר בארץ ולחיות חייו

נוקשות. של בחומה נתקל — דמיונו
 בו שנתקלת הדבר מה גרישה, : שאלה

 לך שהיתה מהתדמית בתכלית השונה בארץ,
לגביו?

העב העם בתולדות בקי ״אני : תשובה
ה החיים את שם גם הכרתי והציונות. רי

עלי מאז אותי שזיעזע מה בארץ. פוליטיים
נד הקיבוצים. את כשראיתי זה לארץ, תי

התר שהרמה חשבתי לא מעולם המתי.
 קיבוצניק לכל גבוהה. כך כל שלהם בותית

מ ספרים יותר שלו הפרטית בספריה יש
 ירושלים גם ממוצע. רוסי למלומד יש אשר

ראי בה, כשביקרתי לטובה. אותי הפתיעה
שחשבתי.״ למה מעבר הרבה שהיא תי

למשל: או,
ב שקנית הראשון הדבר ״מה : שאלה

 האפשרות מול עמדת כאשר הפרטי, כספך
שתרצה?״ מוצר־מותרות כל בחנות לקנות

.מגן־דויד עם תליון ״קניתי : תשובה . . 
ה הכותל על קטן ספרון גם קניתי אחר־כך
מערבי.״

נטשו הפסטיבל
 עלייתו עם שהחל פייגין, סטיבל

״ב בעיצומו. עדיין לארץ, גרישה של ^
 אותי ״הכניסו עצמו, גרישה אומר רוסיה,״

 אותי. ישגע העם כאן לבית־משוגעים. בכוח
 לבית־משוגעים. כאן בסוף שאכנס מפחד אני
 ללכת יכול לא אני אותי. אוהבים ישראל כל

 רוצה אחד כל לבית־קפה. להיכנס או ברחוב
מכב כולם קוניאק. כוסית עימו שאשתה

בכ שתיתי לא ברוסיה אותי. ומנשקים דים
 קוניאק לשתות צריך אני כאן אלכוהול. לל
היום.״ כל

 עימו שהביא בחליפות עדיין לבוש גרישה,
ש בחדר כיום מתגורר מברית־המועצות,

 (עם ביפו העולים במעון לרשותו העמידו
תל של במעמד נמצא הוא לכאורה טלפון).

 יושב כבר הוא למעשה לעברית. באולפן מיד
ה הציבוריים עיסוקיו עסקן. של תקן על

 ללימודי האפשרות את ממנו מונעים רבים
סדירים. עברית

 ביקר בארץ שהוא החודשים בשלושת
הביקו באחד באולפן. בלבד ספורות פעמים

 עברית ללמוד יכול לא ״אני הודיע: רים
 אנשים הרבה כך כל עוד עם כזאת, בצורה

ב מורתו את לשכנע ניסה הוא בשיעור.״
ב־ עברית אותו שתלמד פארי, לאה אולפן,

 לסמל אותו הפכו השחורים״(שמאל) ״הפנתרים
אותם הוא רואה כיצד — המימסד של ההעדפה
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