
ובערב אחה״ג לפנה״צ,

למבוגרים קטנות בכתות
 רוסית, גרמנית, צרפתית, עברית, אנגלית,
פורטוגזית איטלקית, ספרדית, ערבית,

ויסודיים תיכוניים בתי־ספר לתלמידי מיוחדים קורסים
חיסח תל־אכיב

69263 סל. ,27 החלוץ 56347 טל. ,2 נחלת־בנימין

מצלמות לחג מתנות
 תט׳ 72 אוטומטית מצלמה

 אוטומטית מסרטה ליי; 170
 לנוער מצלמות ל״י; 180מ־
 סרטונים ספרית ל״י; 40מ־

 פרוז׳קטורים מ״מ; 8 חדשה
 ליממה. ל״י 7.— להשכרה

מצלמה לקונה חינם פילם
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ו מענינים רחוקים, מקומות
אנגליה. ספרד, צרפת, : מבדרים

 אצל והרשמה פרטים
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במדינה
)10 מעמוד (המשך

 הראשונה בפעם כי במיוחד. חמורה משמעות
 הפסקה על מוסקבה הסכם חתימת מאז

 שוזיתרו ומאז — אטומיים בניסויים חלקית
 — משלה פצצות מלבנות צרפת מניעת על

 ריבוי מניעת של העקרון מופר להיות עומד
גרעיני. נשק

 מיותר שגיב. שלוש :אחרון מועד
 הערביות הממשלות בידי יש כי להדגיש,
 מידת על לעמוד כדי ידיעות די השונות
 מסקנות איזה עדיין ברוד לא אולם הסכנה.

מכך. יסיקו
 שלמדינות מעריך חאפז המרשאל כי ידוע,

 לנהל כדי שנים משלוש יותר ״אין הערביות
 הוא ישראל. נגד קונבנציונלית״ מלחמה

 הסודיות בישיבות זו השקפתו את פיתח
הערביות. ועידות־הפיסגה בעת שנערכו

 היש־ בידי עתה אין הסימנים, בל לפי
הבאה בשנה או השנה יהיה ולא — דאלים

 מיב־ אטומיות פצצות של חשוב מספר —
 לשימוש הניתנות פצצות כלומר צעיות,

 או כלכליים יעדים הפצצת לצורך ולהובלה
 ההגיון אולם ערבי. בשטח אסטרטגיים

 תוך בידיהם יהיו כאלה שפצצות אומר,
 שנים תוך אפילו אולי — אחדות שנים

מאד. מעטות
 אפשרות אז להם תהיר, כי ספק אין
 במיק־ ,באויביהם מאד קשות פגיעות לפגוע

 שאם פחות, לא ברור אך מלחמה. של רה
יס גרעיני, נשק שיפעילו הראשונים יהיו

 להם שיש התמיכה באובדן הישראלים תכנו
ה בני־בריתם מצד אפילו בעולם, כיום

ביותר. יציבים

הגסיוגית הקלפי
הדבד אותו

 חג־ למחרת הראשון, היום התאריך:
לח כדי ברכבות, השתמשו המונים הפסח.

 אלה ברכבות ולבסיסיהם. לבתיהם זור
הזה. העולם של הנסיונית הקלפי צוות עבר

המיב־ נערך הקודמות, הפעמים בכל כמו
 בך מוקדמת, הודעה ללא במפתיע, צע

 למישאל. להתכונן יכלה לא מפלגה ששום
 ההצבעה, בעת בתנועה היו שהרכבות מאחר

 בעזרתם לשנות אוהדים, להזעיק ניתן לא גם
התוצאות. את

 שיצאה ברכבת נערכה הראשונה הקלפי
ממ למעלה .7.05 בשעה לחיפה מתל-אביב

 דבר חיילים, היו )607ס(כ־ נוסעיה חצית
להצבעה. מיוחדת משמעות הנותן

 שיצאה ברכבת נערכה השניה הקלפי
 .10.00 בשער, לתל־אביב, בכיוון מחיפה,

 הציבור של אופייני חתך מגוון, היה הקהל
הישראלי.
רכבות בשתי נערכה השלישית הקלפי

 וחזרה )17.04( בית־שמש תל־אביב —
 בכל כמו ).18.37( לתל־אביב מבית־שמש

 הדתיים. זו בקלפי בלטו ירושלמית, רכבת
ירו רכבות שתי שילוב כי מוכיח הנסיון

 יוצר חיפאיות רכבות שתי עם שלמיות
המדינה. לכלל אופייני חתך

 הדבר לימין. עליה למפא״י, ירידה
 הדמיון הוא טבלה) (ראה בתוצאות הבולט

שנער הקלפיות שש לתוצאות ממש המפתיע
 בלבד זה לא שבועות. ששה לפני כו

 ה־ שאפילו אלא זהה, הכללית שהנטייה
הרשימות. מן כמה לגבי זהים מיספרים
 המגמות את ספק כל בלי מאשר הדבר
הבאות:

 היה השבוע, הבחירות נערכו אילו #
 אחדות־העבודה (מפא״י, השמאלי המערך

 ביחד זוכה במפא״י) הקשורים והערבים
 עם יחד לבדה, מפא״י זכתה לו לאחוז

האחרונות. בבחירות ערבייה,
אח והליברלים (חרות הימני המערך #

 לאותו כמעט יחד זוכים היו הפילוג) רי
 בבחירות הליברלים וכל חרות זכו לו אחוז

האחרונות.
• יחד) הדתיות המפלגות (כל הדתיים י

האח בבחירות כמו אחוז לאותו בערך זכו
רונות.
 כבר שנתבררו מפתיעות, עובדות שתי
 בצורה השבוע התחזקו הקודמות, בקלפי

חד־משמעית:
העצ הליברלים של החזקה עמדתם •

 ממפא״י. שנשרו הקולות לרוב שזכו מאיים׳
 הדבר מוכיח הימני, המערך קולות עם יחד

 של בסימן נמצא במדינה הימני שהאגף
עליה.
 הזוכה מפ״ם, של מסויימת עלייה •
 המערך מן הנושרים הקולות מן בחלק

 במיקצת עלתה שמפ״ם מעניין השמאלי.
 שפירסמה אחרי וזה האחרונה הקלפי מאז
יערי. מאיר של תובנית־השלום את

1442 הזה העולם


