
במדינה
מפלגות

ת ל ח ת המירוץ ה
מת המתחרים המירוץ. יתחיל מעט עוד

 אבל הזינוק, קו ליד להתייצב בקשים
 ב־ עסוקים היתר מופיע. אחד רץ רק

תלבושתם. את מחפשים או מיקלחת,
הישר המפלגות מצב השבוע היה כזה
 מערכת־הבחירות. סף על העומדות אליות,
 למירוץ: מוכנה אחת רק היתד. מכולן
 סיסמותיה, את הכינה כבר היא מפ״ם.

ה בין היחידי הוא שלה ומטה־הבחירות
 שלוחותיו. כל על הפועל המפלגתיים מטות

 המאושר, במצב נמצאת זו מפלגה כי
 סיכסוכים על־ידי מפולגת היא אין בו

 בנסיונות שקועים מנהיגיה ואין פנימיים
 פילוג, או חיבור של מייגעים

להסת בבחירות הראשון, מיבחן־הכוח
 של כוחה עלה בו פועלי־הבניין, דרות
תאבונה. את השחיז אחוזים, בכמה מפ״ם

ה שבועיים לפני הועלה כאשר כן, על
ל הבחירות את מחדש לדחות רעיון

 התקיף מפ״ם של קולה היה הסתדרות,
 הדחייה. לרעיון המתנגדים קולות שבין
 יריית־ את יירה שהשופט רוצה היא

דיחוי. ללא הזינוק
 המרכזית סיסמתה מכירה. כישרץ

 להסתדרות הבחירות לקראת מפ״ם של
 לנין, או מארכס מכתבי הפעם נלקחה לא

 של המפורסמת מאימרתו הותאמה אלא
 ״להסתדרות אומרת: היא לינקולן. אברהם

הפועל.״ למען הפועל, עם הפועל, של
 הפעם הקימה מפ״ם מיקרה! זה אין

 כוחות גם הכולל מסועף, מנגנון־הסברה
 גבר הוצב מסה־ההסברה בראש צעירים.

 כחולות ועיניים מכסיף בלונדי שיער בעל
 להבות קיבוץ חבר ),41( זכין דוב בהירות.

 בבחירות היה הסורי, הגבול על הבשן
 נשלח מכן לאחר המפלגה. דובר הקודמות

וכ לארצות־הברית, השומר־הצעיר מטעם
 גם כי ידע למשקו, למוד־נסיון שב אשר

 לכיש- זקוקים ביותר הצודקים העקרונות
מכירה. רון

 מפ״ם השתנו. לא עצמם העקרונות
ה בפעמים סבורה שהותה כפי סבורה,

 כתובת לשמש יכולה היא כי קודמות,
לשל אלטרנטיבה המבקשים לכל רצינית

 מדאיג לא המערך? בהסתדרות. הקיים טון
 השליליים הצדדים כל ״את כלל. אותה

 כבר ואחדות־העבודה מפא״י התחברות של
 חיווה עצמם,״ אחדות־העבודה אנשי פירטו

 התחברות זוהי כי ״ברור דעתו. את זכין
ויאוש.״ חולשה מתוך

" ! ו שי כ ע  קולותיהם על במלחמתה ״
 תרכב ההסתדרות, חברי אלף 860 של

של ביותר הבולטת התופעה על מפ״ם

תצפית
המרחבית כזירה תורגש הסינית־סובייטית ההתחרות #

 נגד הערבית העמדה את לחזק תנסה מוסקבה כיותר. מוחשית בצורה
גרמניה על־ידי מקודם שהובטחה העזרה כל את בעצמה לספק תבטיח ,בון

את תשקיע המערב־גרמנית, בבעייה מלגעת תימנע פקין ואילו המערבית,
 הרוצים הערביים הגורמים את תעודד היא הארץ־ישראלית. בבעייה מאמציה

תשתדל כך, לשם ן.פלסטי ערביי של למאבקם מלחמת־שיחרור של צביון לתת
השאר, בין תזמין, הפלסטיני, השיחרור לצבא ישירה אפוטרופסות להעניק
יהיה הראשון, בשלב במרחב, שלה האיש בסין. לאימונים פלסטיניים קאדרים

שוקיירי. אחמד הנראה נפי

אחרי אשכול. לוי על מחודשת דתית הסתערות צפויה #
 תל־גיבורים, של השוחד בשערוריית חלקו בשל להתפטר, נאלץ רפאל שיצחק
 הישגים הדתי הציבור בפני להציג עליהם כי למסקנה המפד״ל ראשי הגיעו

העברתו למען ילחצו ראשון בשלב תל־גיבורים. לחרפת כמישקל־נגדי מרשימים,
המפד״ל איש למנות הדרישה את גם יעלו בי וייתכן השבת, חוק של המיידית

הבריאות. כשד

למצוא :ללונדץ אשכול לוי כסיעת של העיקרית מטרתה-*#

גם קאהיר. איומי כגלל שהופסק גרמניה, עם להסדר תחליף
ההנחה שושבין. משמשת כשארצות־הברית משולש, להיות ההסדר עשוי הפעם
 היא וכי ישראל, עם גלויות עיסקות לעשות תחשוש לא בריטניה כי היא,

 במקביל ללונדון, יגיעו זה לצורן לגבולותיה. הערבות המדינות בין ממילא
מוסמכים. אמריקאיים נציגים גם אשכול, של לבואו
 בתקופה לו הובטח המינוי ככון. שגריר יהיה לא כן־נתן אשר #
 כינון עם עתה, הסכס־השילומים. גמר עם מתוכן, ריק יהיה כי נראה שהיה

 משרד־החוץ סבור ירושלים־בון, קשרי והידוק המלאים, הדיפלומטיים היחסים
כי לוודאי קרוב ישראל. של בשרות־החוץ בחשיבותו השני התפקיד זהו ני

 יליד אבריאל, אחוד סביר: מועמד בגרמניה. שנולד מנוסה, דיפלומט ייבחר
וינה.

שנתיים. תוף ישראלית טלכיזיה תראה בי תאמין אל #
 וכי חומר, לייצר הכללית הטלביזיה תתחיל וחצי שנה תוך כי נקבע אמנם

 התוכניות, את שבדקו זרים, מומחים אולם שנתיים. בעוד תתחיל עצמה ההקרנה
ההכנות לגבי גמורה בורות על מבוססות שהן מאחר מציאותיות, אינן כי מצאו

להפעלה. מונן הכל שיהיה עד שנים יעברו לדעתם הדרושים. והמיתקנים

משרד בהשראת הקרקעות. שוק את לעודד שקט נסיון ייעשה #
זולים, במחירים קרקע מכירת של עיסקות ישראל מקרקעי מינהל יזום האוצר
 מקור־ היו עיסקותיו אשר המקרקעין, שוק גלגלי את מחדש לסובב תקווה מתון

 תביא לא המקרקעין, במדיניות זה שינוי בגלל האוצר. .של רציני הכנסה
 רציניות הגבלות לקבוע היתה מטרתן ואשר עובדו, שכבר ההצעות את הממשלה

ישראל. מקרקעי למינהל
עתונאי הקרובים. כחודשים להופיע עשוי חדש יומי עיתץ #

 עברית ברית אנשי על להשפיע ינסה לארצות־הברית, השבוע שנסע ישראלי,
להם, יבטיח הוא קלה. בעברית יומי עיתון של במימונו להשתתף שם עולמית
 מן בחלק ולהשתתף בתוכניותיו להתעניין עשוי החינוך משרד שגס כנראה,

ההוצאות.

אנזריגץאי חירום

זכין תועמלן
מארכס לא לינקולן,

ה את לשכנע .תנסה האחרונות, השנים
מייצ אינה המפא״יית ההנהגה כי בוחרים

הפועלים. את גת
 מבטיחה היא בה, תלוי הדבר יהיה אם
הפוע מבעיות המנגנון לניתוק קץ לשים
ה את לבלום רמת־השכר, את להעלות לים,

שבוע־העבודה את לקצר החברתי, קיטוב
ה מיזוג את להבטיח לפועלי־הייצור, בקיץ
 לשכבות אפשרויות מתן על־ידי עדות

 המקופחים, ילדיהן את לחנך הנחשלות
 ה־ במיפעלים הבוסיזם מישטר את לחסל

הפוע את ולשתף הגדולים הסתדרותיים
וברווחיהם. בהנהלותיהם לים

 ־,־ בצירוף לבוחר, תציע היא זה כל
עכשיו!״ — ״שינוי קריאה:

רבנות
דין לידו

אז נישואים של וגדל ההולך המספר
 של ביוזמתו לאחרונה שנערכו רחיים,

הר גרמו לא בן־מנשה, יוסף עורך־הדין
לדתיים. נחת בה

 שבפניהם הרבניים, בבתי־הדין הדיינים
 החליטו קרובות, לעיתים בן־מנשה מופיע
מכשולים. בדרכו לערם צעדיו, את להצר

בן־מנשה הופתע שבועות כמה לפני
דייני בפי שהיתר, מוזרה דרישה למשמע

 לא הם בפתח־תקווה. הרבני בית־הדין
 טענו מרשו, את בפניהם לייצג לו הרשו

 בפני להופיע מוסמך אינו בן־מנשר, כי
 דרוש בפנינו להופיע ״כדי רבני. בית־דין

הסבירו. מיוחד,״ רשיון
כזה. רשיון להשיג יכול היה בן־מנשה

 דמי לשלם לעשות, עליו שהיה מה כל
 הלוחם עורך־הדין אבל ל״י. 5 בסך אגרה

ה בדרך ללכת החליט הדתית בכפייה
 ביקש הגבוה, בית־הדין אל פנה הוא קשה.

צו־על־תנאי.
הו לבקשתו, בית־המשפט נענה השבוע

 בן־ רשאי לפיו צו־ביניים, בנתיים ציא
 עד רבניים, בתי־דין בפני להופיע מנשה

סופית. יתברר שהעניין
ש בצפת, הרבני בית־הדין דייני אבל

 סבורים בן־מנשה, השבוע הופיע בפניהם
 הגבוה בית־המשפט החלטות כי כניראה

 צו־ד,ביניים למרות עליהם. חלות אינן
 בפניהם לייצג לו להרשות מסרבים הם
 מופיע אינו ששמו בטענה מרשיו, את

 בפני להופיע הרשאים עורכי־הדין ברשימת
רבני. בית־דין

 השבוע ברירה. נותרה לא לבן־מנשה
 האשימם צפת, דייני נגד תלונה הגיש הוא

בית־המשפט. בבזיון

אדם דרכי
ת ב ה תן א החו

 פריד (״אלכס״) אלכסנדר ד״ר כשהציע
 שטיינברג ג׳ון בנו, של לגרושתו )64(
 ולעלות ארצות־הברית את לעזוב ),32(

 לא ההצעה, את ג׳ון קיבלה לישראל,
 מסתתרת מאחוריה כי הדעת על העלתה
כל־שהיא. מזימה

 שני את לסדר דאג הקשיש הרופא
 שכר את שילם אלוני־יצחק, במוסד ילדיה

 הי חשבה שטיינברג ג׳ון עבורם. הלימוד
ב חדש דף לפתוח בידר, עלה סוף־סוף

 כי מהר. חיש ניתבדו תקוותיה אבל חייה•
אחריה. קצר זמן ארצה הגיע חותנה

 אחרי יומיים מלון. כבית תקיפה
 לאנוס הרופא לדבריה, ניסה, ללוד שהגיע
 מן שכניה אסטור. במלון בחדרה אותה

 שנזעקו המלון, ׳ועובדי הסמוכים החדרים
)18 בעמוד (המשך
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