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ס מחצית י ו א ו ש י ס ה י נש ו ד ר נו־מיס ה חדו ־ו רוו  ח
׳ דאוצות־הנוית ן  לאוצות^הבוית אשות־נניסה להשיג נ

ויקים נשארו והמושבים ־ השני בחצי משתמשים אינם

חזיו חחצ• פ
 פשטו וניוזוויק פוסט ניו־יורק תכי ך*

 ב־ הישראלים של מקומות־הריכוז על —*
 שיתוף־פעולה ללא ובלוס־אנג׳לס. ניו־יורק
 שני של המערכות החליטו ביניהן, מוקדם'

 על כתבות־ענק לערוך האלה העתונים
 (ראה בארצות־הברית הישראלי של התופעה
^ הנידו!).

 הופעלו וסיקרי־דעודקהל מכוני־מחקר -
 מסקנה הגדולים. העתונים שני על־ידי

ה הגופים לשני משותפת שהיתר• אחת,
הישרא את דווקא לזעזע צריכה חוקרים,

:בארץ שנותרו לים
 יותר היום יש בארצות־־הברית

 פמיפפד — ישראלים אלף <>00מ־
 הכרזת■ כיום כישראל היהודים
.1948 כמאי המדינה

האמרי השגרירות של מחלקת־האשרות
האח בחודשים הפכה בתל-אביב קאית
ש הדיווחים, ויותר. יותר חשדנית רונים
 סיפרו באמריקה, משילטונות״ההגידה הגיעו

ה ישראלים של והולך גדל מיספר על
ל כדי שלהם אשרות״התייר את מנצלים
 האפשרויות־הבלתי״מוגבלות. בארץ הישאר

 עוד תקפיד שהשגרירות לכך שגרמו הם
 לארצות־ אשרות בהוצאת נוהליה על יותר

לכן. קודם מאשר הברית,
ה לתקופה אשרות כימעט אין כיום

האש חודשים. שישה או שלושה על עולה
 ביותר, נדירות הן שנים עשר או לחמש רות

 ל- אישית המוכרים לאנשים רק וניתנות
לע מוכנים כשאלה ורק עובדי־השגרירות,

בארצות־הברית. יישארו לא שהם לכך רוב
 לשם לארצות־הברית לנסוע שרצה מי
 רכוש משאור הוא כי להוכיח התבקש ־טיול

 דיווחים ממנו ביקשו כלל בדרך בארץ. רב
 ואישורים שלו, תוכניות־חיסכון על בנקאים

 בארץ. לו שיש מיגרש או בית על מתאימים
 השגרירות. לעובדי די בכך גם אין כיום

 ואדם אשרה, מקבלים אינם כימעט רווקים
להי מבלי לארצות־הברית לנסוע הרוצה

 כפי להוכיח, צריך מרובים בקשיים תקל
השג של הבכירים מהעובדים אהד שאומר
 כערבון משאיר ״שהוא בתל־אביב, רירות

ילדים.״ ושלושה אשה בישראל
 פרוטה אף

לעלייה!
והעיכובים, הקשיים כל למרות ודם

*  על להערים הישראלי־המסתדר מצליח י
אש לקבל האמריקאיים, ההגירה שילטונות

בארצות־הברית. ולהישאר תייר רת
היש של בבעלותו נשר, חברת־נסיעות

 יחד בארצות־הברית, ויינגרטן דויד ראלי
 מחב־ חוכרים הישראלית, נזננוף חברת עם

ל מטוסים כארבעה אוורגרין רת־התעופה
 ניו־יורק־ בקו טיסוודשכר ועורכים שבוע,

 מהנוסעים אחוז 75כ־ תל-אביב-נידיורק.
 25ו־ בארץ, לטיול הבאים אמריקאים, הם

ההפוך. בכיוון הנוסעים ישראלים, הם אחוז
 תופעה גילה החכרה מנכ״ל
 ויינגר־ שד עוזריו דדכרי מעניינת.

 הרוכשים הישראלים מחצית טן,
הכ תנאי — הלוך־וחזור כרטיסים

 אשרת־כניסה.לארצות• לקבלת רחי
ומפסי חוזרים, אינם — הכרית

דמי־הכרטים. מחצית את דים
 היא מהנסיון, למדה כבר נשר חברת

 ולכן פנויים, יישארו אלה שמקומות יודעת
 מתוך בשנית, אלה כרטיסים מוכרת היא

יגיעו. לא האנשים שמחצית ביטחון
 בישראל פוליטיים ואישים מנהיגים

 של המפחיד המיספר על שמעו לא עדיין
 עליו ששמעו ומי יורדים. אלף 600

ה האיש בינתיים, אותו. עיכלו לא עדיין
לנושא ער שהוא המימסד בצמרת יחידי

?"111111
בתה נמצאת שמדינת־ישראל והמבין זה,
 הוא מתושביה, התרוקנות של מואץ ליך

 הוא ברמן. יצחק הכנסת, יושב־ראש דווקא
ב להילחם כיצד מעניינת תיאוריה פיתח

 לדעת המדינה. של קיומה על נגע,'ד,מאיים
 להמשיך ואופן פנים בשום אסור ברמן

כספית תמיכה של בפעולות־הנפל ולערוך

 נסיונות- על כספים ולהוציא להפסיק
ל וברומא. בווינה הנושרים של השימוע

 אחת משכורת אפילו להוציא אסור דעתו,
 לשימוע נסיונות על שליח־סוכנות של

ל לבוא ברית־המועצות מיוצאי יהודים
 כה בין ״זה לאמריקה. להמשיך תחת ארץ,
להשקיע יש הכסף אותו ואת עוזר, לא וכה

״מידע״ הירחון
לרווקים אשרה אין

 ששר־ מהסוג לארץ, החוזרים ביורדים
 עליהן. החליט לוי דויד הבינוי־והקליטה

 כספים להוציא להפסיק שיש טוען ברמן
 היורדים, להחזרת השיכנוע נסיונות על

בישר השיכון בבעיות הכסף את ולהשקיע
 המביאים הגורמים אחד לדעתו, שהן, אל,

לירידה.
גם יש לדבריו מרחיק־לכת. ברמן אך

 ישראלים.״ לירידת המביאים גורמים באותם
ה הפרות באחת גם לפגוע מוכן ברמן
 שנה. 100מ־ יותר מזה המדינה של קדושות
 שחוקה אגורה אפילו להשקיע אין לדעתו

 שיעלה, שרוצה מי העליה. בפעולת אחת
 הטבות. כל ללא הישראלים, אהד כמו ויהיה

 בבעיות להשקיע יש הזה הכסף כל את
ה־ בעיית ובראשן המדינה, את המטרידות


