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הימנעות על־יד׳ הכרעה
 50״/״ כי גאלופ קבע שלו האחרון בדו״ח

 ־׳בריצ תומכים האמריקאיים הבוחרים מן
 מרם השאר קנדי. בג׳אק 44,/״ ניכסון, ארד

 כי להניח אפשר זה, דו״ח לפי החליטו.
חודשיים. בעוד לבטח ייבחר ניכסון

זה. חשבון משבשת אחת שאלה אולם
ויבחרו? לקלפיות ילכו הבוחרים מן כמה

הרבי לכנסת בבחירת נמנן!. שני כל
 מבעלי 80מ־״/״ למעלה בישראל בחרו עית

 הוא זה מספר באמריקה, הבחירה. זכות
תלו ניכסון של סיכוייו ואילו חלום• בגדר

 שיגדל ככל זה. יסודי בגורם כולם יים
להיבחר. סיכויו יגדלו כן הבוחרים, מספר

של המיוחד באופיו נעוצה לכך הסיבה
יש הכל־ארצי, בדרג האמריקאי. המשטר
 לנשיאות הבחירות בחירות: סוגי שלושה

 לבית־הנבחריס הבחירות שנים), לארבע (אחת
נב (בהן לסינאט הבחירות לשנתיים), (אחת

 אך הבית). מחברי שליש שנתיים כל חר
 את הכולל (מושג לקונגרס שבבחירות בעוד

כמ מצביעים ביחד) והסינאט בית־הנבחרים
 המפלגתית, נאמנותם על־פי הבוחרים כל עט

 אישיות לרוב קובעת לנשיא בבחירות הרי
המפלגתית. מהשתייכותם יותר המועמדים

 לביתיהנבחרים האחרונות הבחירות בכל
 שגדל רוב ניכר, לרוב הדמוקראטים זכו
 השנים שבאותן למרות — בפעם פעם מדי

 גדול. לרוב רפובליקאי נשיא זכה עצמן
 הקולות. מן 49ב־״/״ הדמוקראטים זכו 1950ב־
 .56/״0ל־ 1958וב־ ,52ל־״/״ זכו כבר 1954ב־

 אלא הצביעו לא האלה, הפעמים שלוש בכל
רה. הבח זכות בעלי כל מבין 44,/״

 אנשי־מפלגה רק הצביעו אחרות: במלים
 לדמוקראטים יש זה, ציבור בקרב מושבעים.

 רק לנשיאות בבחירות יצביעו אם רוב•
 ברורה אהדה הרוחשים האמריקאים אותם
 לחלוטין בטוחה המפלגות, משתי לאהת

קנדי. ג׳אק של בחירתו
בפע נבחר זאת בכל איך טום. אבא

ה הרפובליקאי? נשיא האחרונות מיים
 הצביעו 1956־כ וגם 1952ב־ גם תשובה:
 אך מפלגה, שום אוהדים שאינם מיליונים

 מפני אייונהואר לדויים קולם את שנתנו
 רצו הם כל־אפריקאית. דמות בו שראו
ובלתי־מפלגתי. סוב באבא

 ,19!3ב־ הדבר. את מוכיחה הסטטיסטיקה
 השתתפו טרומן, הנשיא נבחר בה השנה

ה זכות מבעלי 52״/״ לנשיאות בבחירות
הצ 1956ב־ ,63״/״ הצביעו 1952ב־ בחירה.

 לא אייזנהואר כי איפוא, מסתבר .61״/״ ביעו
 גייס אלא הדמוקראטים, מן קולות לקח

 הנצחון. את לו שהעניקו חדשים, בוחרים
 שני כמעט סטיבנסון עדלי קיבל 1956ב־

 טרומן הארי מאשר יותר קולות מיליון
 ניצחת, תבוסה נחל זאת בכל .1948ב־

 קולות מיליון 13 קיבל שאייזנהואר מכיוון
 תו־ ,1848ב־ הרפובליקה מועמד מאשר יותר
דיואי. מאם

ד  אלה מספרים ץ מנהיג מייצרים אי
 בבחירות כי לניכסון. טובות מבשרים אינם

 אישיות בעלי אישים מופיעים אין 1960 של
 להביא המסוגלים מלהיבה, כל־אמריקאית

 ניכסון גם לקלפי. אדישים אזרחים מיליוני
מוכ ־סיים, טיס עסקני־מפלגה הם קנדי וגם

 אוה־ להלהיב רק המסוגלים וצעירים,״ שרים
מושבעים. די־מפלגח*

הקרו בחודשיים !יה מצב ישתנה לא אם
בבחי המשתתפים אחוז כי מאד יתכן בים,
 זה במקרה .50ל־ קרוב עד שוב ירד רות
 הגדולה המפלגה למועמד גדול יתרון יהיה

 ה־ המפלגה כי ספק כל שאין מכיון יותר.
 אז מובטח הרוב, מפלגת היא דמוקראטית

 שלה. למועמד הניצחון
 האחרונים בימים לניכסון• גם ברור זה דבר
 הבלתי־ הבוחרים אל להגיע רב מאמץ עשה

 את לעזרתו לגייס משתדל הוא תלויים.
 אלה. בחוגים טוב שם לו שיש אייזנהואר,

מלאכו באופן לאומי מנהיג ליצור קשה אך
יותר. טובים סיכויים לקנדי זה, ברגע תי.

גרמניה
הגאריצא• הפירו־

להי מוסרית מבחינה מוצדק זה היה ״אם
 מיליון 100 במחיר ולנצחו בהיטלר לחם
 את למנוע גם מוצדק אז הרי אדם, חיי

 700 במחיר בעולם הקומוניזם השתלטות
המאזי מאות הנואם. הכריז אדם!״ חיי מיליון

סוערות. במחיאות־כפיים פרצו הצעירים נים
 נואם של סליטת־פה זאת היתד, לא

 קו־מחשבה האיש בהרצאתו.פיתח משולהב.
 את להנהיג צריכה גרמניה עיקרו: עקבי.

ברית־המועצות. נגד המערב של מסע־הצלב

שלאם מחרחר־מלחמה
יהודי? נאצי היתכן

 מתרדמתו, להתעורר חייב הגרמני הנוער
המערב. את ולהציל לאדישות קץ לשים

גר בהנהגת המערב, מאד. פשוט כיצד?
קדח בהזדיינות יתחיל וארצות־ריברית, מניה

 הנשק, כלי כל את יפתח המערב תנית.
 מדינותיו את יארגן אדירים, צבאות יקים

 יהיה הכל כאשד ואז, המלחמה. לקראת
 לברית־המועצות: אולטימטום יגיש מוכן,
 כל את לפרק ,1939 לגבולות מיד לחזור

אירופה. במזרח הקומוניסטיים המשטרים
 המערב .תסכים? מוסקבה אם יהיה מה

 ברית־ גבולות את לעבור שלא יתחייב
 בקרי־ הנואם הוסיף אולם, עצמה. המועצות

 עמי יק!מו לבטח אז ערמומית, צת־עין
מדכאיהם• נגד עצמם ברית־המועצות

תסכים? לא ברית־המועצות אם יקרה מה
 ת מא 700 מלחמת. תהיה הנואם, קרא אז,

 המאזינים, יינצ־'. המערב אבל יפלו. המיליון
בהתלהבות. הריעו סטודנטים, רובם

 שהשמיע האיש מלחמה. :דרושה
כמה לרבים נראה אלה מטורפים רעיונות

 הוא דיטלר, כמו היטלר. של חדשה דורה
 מ היטלר, כמו וגס. משלהב בחסד, נואם

 משמיץ הוא היטלר, כמו באוסטריה. צאו
הממשלה. ואת העסקנים את הפרלמנט, את

יהודי. הוא האיש אחד: עקרוני הבדל קיים אך
 כי שנה לפני עוד מישהו אמר אילו
 יהודי יהיה גרמניה של החדש הפירר

 מאזיניו היו פשמישל, העיר בן גאליצאי,
 אינו בגרמניה איש אולם בצחוק. פורצים

 ז. ויליאם של שמו לשמע כיום צוחק
 הפך אחת שנה במשך שלאם. (זיגמונד)

בגרמניה. ביותר המסעיר לאיש שלאם
 במקרה. כמעט באה המסחררת הצלחתו

 הפלא, גבול בשם ספר באמריקה כתב הוא
 כשהגיע.הספר אך אליו. לב שם לא שאיש

 גדול, מצוייר שבועון עליו התלבש לגרמניה,
 עלתה מהר חיש מוקדם. פרסום לו נתן

 שלאם טפסים, אלף 100 על הספר תפוצת
 שבועון באותו שבועי מדור לכתוב הוזמן
 ביומו יום מדי להרצות הוזמן והוא נפוץ,
 וחברי־פרלמנט. פרופסורים סטודנטים, בפני

 השלטת הנוצרית המפלגה הוגי מזמיניו:
ניאו־נאציות. וקבוצות
 דרושה התורה: אותה את הטיף לכולם
 אם אפילו החופש, על להגן יש מלחמה.

 דיקטאטורה זה לצורך להקים צורך יהיה
 את להציל •ש עולמית. אנטי־קומוניסטית

 תיחנק כך כדי תוך אם אפילו אירופה,
ראדיו־אקטיבי. בענן כולה אירופה

 שלאם של יהדותו בוץ. של כוחו
 מעלה היא בוץ) בגרמנית: השם (פירוש
 מעז איש אין היום, של בגרמניה כי גדולה.

 ייחשב פן מחשש יהודי, על בגלוי להתנפל
לאנטישמי.

 למעריציו. הפריע לא שלאם של עברו
 את ערך קיצוני, קומוניסט היה בנעוריו

 באוסטריה. הקומוניסטית המפלגה בטאון
 בגלל — המפלגה מן גורש מכן לאחר
 למרד כתרים הכתיר הוא שמאלנית. סטיה

השת לא (בו 1934ב־ בוינה הסוציאליסטי
 פאציפיסטי. שבועון מכן לאחר ערך תף),

להי אסור השבועון: של העיקרית התיזה
הנשק• בכוח בהיטלר לחם

 הסיף שם לאמריקה, הגיע המלחמה לפני
 נגד למלחמה ארצות־הברית הצטרפות נגד

 מרכזי איש 'היה שנים כמה במשך הנאצים.
שבו יסד אחר־כך ולייף■ טייס בשבועונים

הסתייגות ללא שתמך משלו, קטן עון

 שמק־קארתי אחרי מק־קארתי. ג׳ו בסנטור
 על־ידי מוות עד ״נרדף שלאם (לדברי מת

 מיב־ לארגן ניסה וסוכניהם״), הקומוניסטים
 לסינאט מק־קארתי של אשתו לבחירת צע

לאירופה. חזר זה, נסיון כשנכשל תחתיו.
 איש יכול איך עמוקים. געגועים

 יש עצמו: שלאם טען נפשות? לעשות כזה
 לתביעה עמוקים ״געגועים הגרמני בנוער

״חדשה מוסרית  של החומרנית הריקנות !
ל תשוקה מולידה הגרמני האספרסו דור

 ומאזיניו למענו. להתלהב שאפשר משהו
 כמעט פעם לא מתלהבים: אמנם שלאם של

 קריאות־ שקראו לאנשים לינץ׳ משפט נערך
היהודי. לדמגוג ביניים
 בעתיד לסכנה יהיה שלאם כי להניח אין

 ה־ הנמוכה, הקצונה בקרב אולם הקרוב.
 דבריו מעוררים ישראליים, בעוזים מצויידת

סיפ הגרמניים אילי־ההון מגדולי כמה הד.
 התעוררות למען להטיף כדי מיליונים לו קו

בחרי לו מתנגד אחד בעל־הון רק לאומית.
 את שחימשו מפעלי־הפלדה בעל קרופ, פות:

 מאשים שלאם מלחמות־עולם. בשתי גרמניה
לסובייטים. המדינה את מוכר שהוא אותו

חנסנאלה
מד* ומאוחר מעט
 עבר בנטאקורט, רומולו וונסואלה, נשיא

המדי בירת קאראקאס, ברחובות במכוניתו
 מכונית גדול ברעש התפוצצה לפתע נה.

 ק*ה נפצע, הנשיא במקום• שחנתה אחרת,
 רפאל לסוכני הובילו העקבות המולה.

 ה־ הרפובליקה רודן טרוחיליו, נידאס לא
הסמוכה. דומיניקאנית

 כינוס בעת השבוע, גוני. בחודש זה היה
תו .),0(או.אי.א האמריקאיות המדינות ארגון
ב המתכנסות הפרו־מערביות המדינות כיחו

 התערבות מפני שפחדן ריקה קוסטה בירת
 שרי־ הרודנות. על מכעסן גדול בענייניהן

 של משטרו את המגנה החלטה קיבלו החוץ
 לנסיון־ההתנק־ בחלקו, כאחראי, טרוחיליו

 שר־ של דרישתו את דחו הם אולם שות.
 אך — טרוחילו של משטרו את גינו החוץ,

 החלטה להעביר ן־אמריקאים ר,צפ כשניסו
 טרו- של בארצו בחירות לעריכת הקוראת

 ההצעה. נדחתה האירגון, פיקוח תחת חילו
 וזאשיגגטון כי משוכנעים היו הכל הסיבה:
קובה. נגד שיופעל תקדים ליצור מבקשת

 ברור. היה פחדן כבוד. של עניין
ל הנתונות הלאטינו־אמריקאיות, המדינות

 יכולות אינן פנימיות, ולהפיכות חיצוני לחץ
 כי אזרחיהן בפני לה.דות לעצמן להרשות

הפני בענייניהן להתערב רשאי זר גורם
 — העצמי בכבודן פוגע היה זה דבר מיים.

 מדיני שיקול הינו עצמי כבוד כמה ועד
 לא לדעת העולם נוכח הלאטינית באמריקה

 לסכן מוכנה היתד, שארגנטינה שעה מכבר,
 ואת ישראל, עם שלה המשתלם הסחר את

 כדי העשירה, היהודית הקהילה עם יחסיה
הימנית. לאופוזיציה פתחון־פה לתת לא

 לגייס ארצות־הברית הצליחה זאת, לעומת
 לחזית האזורי האירגון חברות מרבית את

 של המהפכני משטרו נגד הערוכה ברורה,
 על־ נתמכת זו חזית בקובה. קאסטרו פידל

 ועד מגואטמלה המדינות, אותן כל ידי
 לקוסטה־ריקה, ועד ומארגנטינה פאראגואי

 משווקות היאנקיס, של קיצבות על החיות
הטב אוצרותיהן מירב את לארצות־הברית

יחסית. למדי, נמוכים במחירים עיים
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