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ה לשנה האיחולים מיטב #
 חנות ויקמור, מאחל חדשה

 לגברים האלגנטית ההלבשה
 6 בן־יהודד. רחוב בתל־אביב,

 ויקטור בחנות מוגרבי). (ליד
 החדשה השנה לקראת הופיע
הל של ומודרני עשיר מבחר
 לסתיו, סוודרים גברים: בשת

 מכנסיים וצמר, פלאנל חולצות
 רב־ מבחר קאמגארן. וחולצות

במחי לחגים עניבות של גווני
עממיים. רים

ואופ לקטנועים המומחה •
 רחוב מתל־אביב, מנחם נועים
 מכריו לכל שולח ,82 הרצל

 האיחולים מיטב את ולקוחותיו
 עונת לקראת החדשה. לשנה
 הווס־ את לצייד תוכלו הסתיו

 מעולה במגן־רוח שלכם פות
 מנחם אצל לאופנועכם כסא או

 טיולים לעצמכם ותבטיחו
נעימים.

המפוארים הבדים חנות •
 מתל־אביב, בילר את בראון
 (טלפון 43 בנימין נחלת רחוב

בר מיטב את שולחת )64005
 לכל החדשה לשנה כותיה

 את בראון בחנות לקוחותיה.
 לקראת עתה, זה הופיעו בילד

 הבדים מיטב החדשה, העונה
 אנגלית ותוצרת הארץ מתוצרת
ולגברות. לגברים

 החדשה לשנה ברכות שפע «
 הסלון לקוחותיו לכל מאחל

 רחוב מתל־אביב, עדין לנעליים
 ורב־ עשיר מבחר ,92 אלנבי

 וגברים גברות נעלי של גווני
 החדשה והעונה החגים לקראת
 אשד. וכל עדין בסלון הופיע
 את תמצא טוב טעם בעלת

המיוחד. מבוקשה

rm

שר 22 מס׳ גליון הופיע

ד גפ׳
והומור לבידור המצויר הירחון

★ מיוחד: דו״ח
 להם שיבטיחו רוצים הם

★  המדורים לכל נוסף
והקריקטורות הקבועים
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 מכשירי־ בעזרת שולטת היא שם הצבאי, של
שבידיה- הכוח

 דבר לפחות הוכיחה הנסיונית הקלפי אולם
 בארץ הראשונה המפלגה היא מפא״י אחד:

שול ליד באמצעי־כפיד- שימוש כל בלי גם
 או ברכבת ברחוב, — הנסיונית הקלפי חן

 מזכיר או הצבאי המושל אין — באוטובוס
 מפא״י זכתה זאת בכל משפיע. לשכת־העבודה

 בין שנע בוחרים למספר המקומות ברוב
אחוז. 40ל־ 30

בוח של גדול מחנה בארץ שיש משמע,
 כיום היא מפא״י כי בכנות המאמינים רים

 דויד של אישיותו ביותר. הטובה המפלגה
 הכוחות של הזמני הברק ואולי בן־גוריון,
 תרומה תרמו למערכה, שגויסו הצעירים

זה. למצב ניכרת
 2.3ב־ מפא״י ירדה להסתדרות בבחירות

 ארציים, בממדים כי לשער אפשר אחוזים.
 תהיה הגדולות, הערים משקל כשיורגש

 או לארבעה תגיע יותר, קצת גדולה הירידה
ח״כים. שני או מכוחה, אחוז חמשה
 אם להתפלא ואין בטוח, אינו זה דבר
 כך, גם אולם אחד. ח״ב רק תפסיד מפא״י
 שנים ארבע אחרי ח״כים שני של ירידה

נצחון. כמעט היא שלטון של נוספות
38 מפא״י, כנחש: • • •

מנדטים.
★ ★ ★  מפ־ לשתי מקומות 30 רק נותרו ך ך*

 28 יחד כיום להן שיש הימין, לגות
 יכולה חרות של ניכרת עליה בכנסת. מקומות

 כזה שינוי הצ״ב. חשבון על רק להיות
בכמה? היא: השאלה אך כודאי, נראה

 חלשים הפעם כי הוכיחה הנסיונית הקלפי
 בעבר שהיו הגדולות, בערים אפילו הצ״ב

 ה־ הסידי כי בחשבון ניקח אפילו מבצרם.
 הנסיונית הקלפי אל אצים הבורגניים צ״כ

 מנחם של המשולהבים החסידים מאשר פחות
ד,צ״כ. במחנה לדאגה מקום יש הרי בגין,

 באופן הצ״ב עלו השניה לכנסת בבחירות
 הצנע של מדיניות־ההטרדה בגלל מפתיע,

ל בבחירות ח״כים. 23ל־ 7מ־ הדוב־יוספי
ב ממושכת ישיבה אחרי השלישית, כנסת

 וכמה כמה זה זוהר להם נתן עדיין ממשלה,
הרא בכנסת להם שהיה לאחוז מעל אחוזים
 למאבק־ נכנסים כבר הם כאשר הפעם, שונה.

עשו הם שניה, מפלגת־ימין בתור הבהירות
אלה. אחוזים להפסיד יים

 יותר יפסידו לא הצ״ב כי המאמינים יש
 כי המאמינים המחמירים, ויש ח״כים, משני

 ביותר הבטוח הניחוש חמשה. אפילו יפסידו
שלו של הפסד — אלה קציזת שני בין הוא
ארבעה. או שה

ש: • • » ח הכל הציונים ננ
מנדטים. 10 ליים,

★ ★ ★  יכולות ולא - זה חשבון נבון ם
מילא הרי — גדולות טעויות בו להיות

 אלא נותרו ולא בכנסת, כסאות 100 נו
תנועת־חרות. של לעליתה מקומות 20

 רק לבוא יכולה חרות של נוספת עליה
 נוספים, שניים או אחד במנדט הצ״ב מירידת

 בכש־ או נוסף, במנדט הדתיים בירידת או
 או העדתיות, הרשימות כל של גמור לון

מאפ אחת כל נוסף. במנדט מפא״י בירידת
רחו היא אולם בחשבון, באה אלה שרויות

וזדאית. מלהיות קה
מנ 20 הרוה, :ננחש • • •

דטים.
★ ★ ★ to ואיני אחר, ניחוש ככל ניחוש הו 

 אולם הנבואה. כתר את לעצמי תובע |
 זד. ניחוש של הכללית השיטה כי דומני

ההגיונית. היא
 אלה תוצאות פי לרגע נניח

 הממשלה דמות תהיה מה נכונות,
הבאה?

 ברית ימנית. קואליציה של אפשרות אין
 כל כולל הפרוגרסיבים, ועד מחרות כזאת,

 קולות 51 על רק לשלוט תוכל הדתיים,
 העדתיים הקולות כי נניח אפילו בכנסת.
 יבגדו הערבים גם וכי לקואליציה, יצטרפו

 הרות תשתתף (ואין במפא״י המכריע ברגע
 לא — ערביים?) בקולות התלויה בממשלה

 פחות ארבעה קולות, 57 מאשר יותר יצטברו
הדרוש. המינימום מן

 דויד לרשות יעמדו זאת, לעומת
:הבאות האפשרויות בן־גוריון
 מפא״י־פרוגרסיבים־צ״כ־דתיים־ קואליציה

 הערבים 3 בתוספת קולות, 64 לאומיים:
 תלוי להיות בעבר רצה לא בן־גוריון (אשר
רוב). יצירת לצורך בהם
 מפא״י־מפ״ם־אחדות־העבודה־ קואליציה &

הערבים. 3 בתוספת קולות, 65 פרוגרסיבים:
•  75 — הלאומיים הדתיים עם הנ״ל י

והערביים, קולות
 מפא״י של שלטונה כף, או פך

 הכנפת של פהונתה בתקופת
בטוח. הרביעית
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