
במדינהתצפית
 מערבת־י למימון מפא״י של הכספיים מהורותיה פירסום *

 שרפ״י האחרונות, מפצצות־התעמולה אחת תהיה הבחירות
רפ״י, של שסה את עליו ישא לא הפירסום הבהירות. ליום סמוך תטיל

 כמעט רשימה תכלול זו חוברת אנונימית. חוברת של צורהב לציבור יסונן אלא
 רשימת וכן החמישית, לכנסת בבחירות מפא״י והוצאות הכנסות של מלאה

הנוכחיות. הבחירות למימון הכנסות

העם

 פיר־ :אשכול של יוקרתו להורדת רפ״י מצד אחר ;פיון 9
בשר אשבול לוי כיהן בה מהתקופה פרשת־שחיתות של פומה

 לגבי אשכול מצד וזילזול קלות־ראש של יחם יודגש הפרשה בפירסום האוצר.
של נזק למדינה שגרמה זו, פרשה למנוע וביקשו מראש שהזהירוהו האנשים
לירות. מיליוני

לא שדיין למרות רפ״י. ברשימת במועמד יופיע דיין משה •

ההורס הגל
 שום העולם. ברחבי השתוללה הלאומנות

נגדה. לעמוד היה יכול לא כוח
 של הפדרציה התפרקה אסיה בדרום־מזרת

 בסינגאפור הסיני שהרוב מפני מאלזיה,
 הרוב שלטון עם להשלים היה יכול לא

 הפכה פרשה, סינגאפור במאלזיד״ המאלאיי
חדשה. עצמאית מדינה

 מלח־ בצפון הערבי הרוב קידש בסודאן
 עם בדרום, הכושי הרוב על מת־השמדה

ה למלחמת בדומה הגנוסייד, סממני כל
הכורדי ברוב עיראק בדרום הערבי רוב

היזזגגים־ ל1ט נגרגזוליוציה
הראשו בין שמו יופיע בסערכת־הבחירות, פעיל אינו והוא לרפ״י עדיין הצטרף

רפ״י של במסע־התעמולח דיין ישתלב אף הרשימות, הגשת לאחר ברשימה. נים
באסיפות־בחירות. כנואם ויופיע
אם גס ירושלים. עיריית ראשות את לכבוש ינסו הדתיים •

 בבחירות אחת ברשימה יתאחדו הם מאוחדת, בחזית לכנסת הדתיים יופיעו לא
לתפ־ אפשרי מועמדכ הרשימה, בראש כי הנמנע ןמ זה אין ירושלים. לעיריית

אל.רפ יצחק תל־גיבורים, פרשת גיבור יופיע ראש־העיר, קיד
 רפ״י במועמד יוצע המורים, הסתדרות מזכיר לוין, שלום •

ראשי אולם לרפ׳י, כה עד הצטרף לא לוין ההסתדרות. ׳מזביר לתפקיד
אותו למשוך עשוייה ההסתדרות כמזכיר למנותו ההצעה כי סבורים רפ׳׳י

רשימתם. אל להצטרפות
חושי אבא חיפה עיריית ראש כין יפרוץ וגלוי הריח ריב •

 לידידים וחושי אלמוגי נחשבו קצר זמן לפני עד אלמוגי. םך1י ח״ב לבין
 כדי בחיפה, שקטה הסתה נגדו מנהל חושי כי אלמוגי חושד עתה, מושבעים.

 פועלי של ההתמרדות את גס בעיר. השפעה שוס לאלמוני עוד אין כי להוכיח
חושי. אבא של להסתתו אלמוגי ייחס כלפיו, הנמל
גיסים, רחמים יצחק הראשי הרם של כנו גיסים, משה •

 ברשי־ הבן ניסים של הופעתו גח״ל. ברשימת לכנסת במועמד יופיע
 להתחשב מבלי גח״ל ברשימת הראשי הרב של שקטה תמיכה עמה תביא מה

ממר כמה אצל נטייה קיימת זאת, לעומת הדתיות. המפלגות ראשי של בזעמם
ברוך עורן־הזין — המזרח עדות של אחר נציג החליףל גח״ל של הרשימה כיבי

יותר. ומקובל פעיל במועמד — עוזיאל

על להבריז עלול עוסמאן אחמד המצרי״ ״חעתונאי •
 נגד אלא נוחים, שהם מאסרו, תנאי נגד תכוון לא השביתה רעב. שביתת

 כזאת שביתה כי מקווה עוסמאן גבול. ללא האדמיניסטראטיבי מעצרו הארכת
ממשלת מתגובות לחשוש יצטרכו ישראל ששלטונות מאחר מצבו, את תשנה

עוסמאן של מעצרו הוארך ינתייםב שם. יהודיים אסירים כלפי בעיקר מצריים,
להחליפו בסוף יסכימו שהמצרים תקווה מתוך כנראה חודשים, בשלושה שוב
במצריים. היושב אסיר עם

 וינסח כן*דויד, רות הגיורת אל יפנה עצמו בלוי עמרם •
להפר רוצה אינו נמורי־קרתא ראש נשואיהם. על לוותר עליה להשפיע

 אם כי ברירה, לו אין ולכן החרדית, העדה של הרבני בית־הדין הוראת את
ההכרעה את בלוי ימסור בסירובה, תעמוד שהגיורת במיקרה השידוך. על לוותר

מסטמר. האדמו״ר לידי הסופית
 ידוע איש־עסקים על כלחץ יפתח כתל־אכיב גדול בנק •

מיליון שמונה כסך המסתכמים חובותיו, את לשלם להתחיל
 הממושכת הירידה בגלל פשיטת־רגל לסף ומתקרב הסתבך, איש־העסקים ל"י.

הקר מכירת במדיניות לשינוי עד לחכות הציע הוא שריכד. הקרקעות במחיר
 הבנק אולם הגבוהה. הריבית את בינתיים לפרוע יכולתו על מסתמך קעות,

לכסף. חושש החל

 כורדי־ כמו סודאן, דרום המדינה. בצפון
 מקווה מדינית, עצמאות על חולמת סתאן,

הנשק. בכוח לכבשה
ה המפלגה הגל. פסח לא ישראל על

 הקטנות מן היא הישראלית קומוניסטית
ל השבוע, התפלגה, כאשר אך, במדינה.

 לכך היתד. חד־לאומיים, כמעט פלגים שני
מתחו בהרבה החורגת מסוכנת, משמעות

 עלול מק״י פילוג כי עצמה. המפלגה מי
 במיסגרת שאפילו לכך הוכחה לשמש

 אין הבידלאומיות, .דגל תחת קומוניסטית,
ל יכולים בישראל הלאומים שני בני

יחדיו. שבת
 המכבדת זו היא אמיתית לאומית גישה

 כיבוד מתוך הזולת, של הלאומי החוש את
 ה־ הלאומיות אדם. כל של השתייכותו

 לרב־ דבר, של בסופו מובילה, האמיתית
 של הלאומיים האידיאלים לשילוב לאומיות,

 ובהזדיי־ בהסתאבותה רק שכנים. עמים
 הזכויות לשלילת הלאומנות י מובילה פותה,

הזולת. של הלאומיות
 המרחב, ארצות בשאר כמו בישראל,

 הלאומית הגישה תנצח בו היום רחוק עוד
 האווילי השוביניזם את והיוצרת הפוריה

במקומה. להופיע המתיימר וההרסני,

ועידות
שמת הרעיון

 ב־ ברוח, התנופפו צבעונים דגלים 41
 בירושלים. העברית לאוניברסיטה כניןסה

 באו שנציגיהן המדינות, דגלי אלה היו
השלישית. רחובות בועידת להשתתף
 אבא של במוחו נולד הוועידה רעיון

 וייצמן, מכון לנשיא נתמנה אך כאשד אבן,
 במשך כיהן אשר אבן, שנים. חמש לפני

 בארצות־ ישראל כשגריר שנים תריסר
ישר מהדורה להקים שאף ובאו״ם הברית

 ב־ הגדול הבינלאומי המוסד של אלית
 בני זה לצד זה ישבו בו מוסד ניו־יורק.
המדי ובני הלבנות, המפותחות הארצות

ואפרי אסיה של והחומות השחורות נות
המדע. של המלכד דגלו תחת קה,

ברחובות, שנערכה הראשונה, בוועידה
 ומתח. התרוממות של רגעים חסרו לא

 צעיר נציג של הופעתו היה השיאים אחד
 בפיו ליאופולדוויל. קונגו של מהרפובליקה

 לו־ סאטרים מאת משלהבת ברכה היתד,
מומבה.
לומומבה, נרצח מאז בן־כלה. לקח

 ועידת של היסודי הרעיון גם כי ונידמה
 הרמים, הדיבורים למרות כי מת. רחובות

 של העיקרית שהסיסמה מאמין איש אין
 המדינות מצד עזרה הגשת — הוועידה

 היא — המתפתחות למדינות המפותחות
 האפרו־ הדו־יבשת לבעיות תרופת־פלא

מגי עשירות שמדינות במידה אסיאתית.
 המין אהבת מתוך זה אין עזרה, שות

 פוליטיים חישובים מתוך אם כי האנושי,
 של בספרי-ד,חשבונות קרים. ואסטראטגיים

 מופיעה למשל, ארצות־הברית, ממשלת
 ביותר הרב הסיוע כמקבלת דרום־ווייטנאם

באסיה.
 החלפת מישני: תפקיד לוועידה נותר

 עסקה בזה הרצאות. והשמעת מקצועי, ידע
 בנושא שבחרה השלישית, הוועידה השבוע

 ומוניטאריות פיסקאליות בעיות של היבש
 כלכלנים מספר מתפתחות. ארצות של

 הרצאות, לשאת הסכימו עולמי שם בעלי
 לבוא נאותו ושליחים עסקנים ועשרות
 שהיתר. היחידה התועלת אותם. לשמוע

מ ישראל מדינת הכרת להם: מובטחת
 ומיפגש־ בארץ־הקודש נעים בילוי קרוב,
מרנין. בינלאומי רעים

 הירהר עיסוקים,״ של זה סוג ״בשביל
 עניה, ממדינה אפריקאי נציג רם בקול

מהשלטון.״ בן־בלה את •סילקו

חוץ יחסי
באו הגרמני□

מ בלוד השבוע שירד המקריח, הגבר
 באנשי- מוקף כשהוא אליטליה״ מטוס

 ישראל בין ביחסים חדש דף פתח ביטחון,
 ומתרשם אתכם, לפגוש שמח •אני וגרמניה.

 לי המחכה התפקיד מן ליבי עומק עד
 טרק, אלכסנדר הדוקטור הצהיר כאן,״
 מספר והאיש הגרמני השגריר של יועצו
 במלון השבוע שנפתחה בשגרירות שניים

בתל־אביב. שרתון
כ ירד חיוכים, ושופע בעצמו בטוח

 אותו שהביאה מהמכונית קלה שעה עבור
 התלחש במסדרון, הסתובב הוא למלון.

 את להפנות ניסה עוזריו, שלושת עם
סבי שהתקהלו העיתונאים של תשומת־ליבם

 שנילוו חמורות־הסבר העלמות שלוש אל בו
 של המזכירות את בבקשה, •תכירו, אליו.

אמר. השגרירות,״
 לזכר לכינוס שבאו אנשים עשרות כמה
ל בכניסה התקהלו בנדין, העיירה הרוגי
 חששות עוררו פנימה, להציץ ניסו מלון,

ב שהשגיחו הבטחון, אנשי בלב כבדים
מסביב. הנעשה על עיניים שבע

 משאלות להתחמק טרק הוסיף במסדרון
 שהתעניין, מי לכל להסביר נהנה מטרידות,

 וכי ישראל, על טובות רק שמע הוא כי
ימין. ברגל לתפקידו להיכנס מקווה הוא

מפגי מאות כמה היו אופטימיים פחות
 בתל- דיזנגוף בכיכר השבוע שהתקהלו נים

 ישראל־ יחסי נגד כרזות כשבידיהם אביב,
גרמניה.

ה־ המזכיר סלדצ׳ק, הלמום
^ [ | | _ ש הגרמנית בשגרירות שני |
 רוב את מבלה שרתון, במלון השבוע הוקמה

רבה. לעבודה מתכונן המלון, בבריכת שעותיו
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