
בשלם
צרפת

 הגברות אותן
אדרות באותן

 נתקבלה אילו בישראל קורה היה מה
ב נבחרים היו וחברי־הכנסת רפ״י, דרישת
נע היו מפלגות כמה ? אישיות בחירות

1 למות
ה הוכח זה לא. אחת אף :היא התשובה

בצרפת. שוב, שבוע,
 תמיד הצטיינה צרפת זמני. שילוש

 קטנות גדולות, מפלגות של רחבה בקשת
 מבייש היה לא המפלגות מיספר וקטנטנות.

 לפני רב זמן היה שזה רק ישראל. את גם
 לא וזה לשלטון, דה־גול שארל עליית

השתנה.
נע הן אישיות. ביום הן בצרפת הבחירות

 זוכה איש אין אם סיבובים. בשני רכות
 הראשון, בסיבוב במחוז מוחלט ברוב
 ברוב הזוכה המועמד המקום את מקבל
השני. בסיבוב יחסי

ל עצום יתרון זו שיטה נותנת לכאורה

 שמשרד־הבטהון כך כדי עד פחות. לא
 על־ אלקטרוני מחשב הפעיל האמריקאי

 הצפוי ההרוגים מספר את לחשב מנת
בוויאט־נאם. ארצות־הברית לחילות

 גם יש כזאת למטרה במחשב לשימוש
 לדעת רוצים המלחמה מנהלי נוסף: הסבר
 כמויות ואילו להכין עליהם מילואים כמה
רפואי. ציוד של

 החיילים של למזלם לשבעה. אחד
 הוא מחשב. רק הוא המחשב האמריקאים

 של המלחמה בתנאי התחשב לא פשוט
 השנה בראשית .1966 שנת ושל וויאט־נאם

 יגיע האמריקאים ההרוגים מספר כי ניבא
אלף. 50ל־ הפצועים מספר אלפים, 10ל־

 פחות קרבנות. פחות תבעה וויאט־נאם אך
 השנה משך לפחות. אמריקאיים, קרבנות

 30 ונפצעו בלבד אמריקאים 5000 נהרגו
 80 הרוגים, 14 היומי: הממוצע אלף.

פצועים.
 וויאט־נאם: ממספרי המתבקש אחר גילוי

 של חלקם וקטן הולך החדישה במלחמה
 ש־ שעה המלחמה. נפגעי בין ההרוגים

מבין שלישי חייל כל נהרג במלחמת־העולם

בצרפת בציד קוסיגין
רפ״י כמו לא

 שיטה מצאו הצרפתים אבל גדולה. מפלגה
זה. יתרון לעקוף

 על גדולות מפלגות שלוש חתמו השבוע
 :השלוש בבחירות. לשיחוף־פעולה הסכם

 המפלגה האדירה, הקומוניסטית המפלגה
 ו' מולה, גי של הגדולה הסוציאליסטית

 פראנסואה של הקטנה הפרטית מפלגתו
ב דה־גול את הביס שכמעט האיש מיטראן,
 ממשלת שראש בשעה לנשיאות. בחירות

 ביקר קוסיגין, אלכסיי המועצות ברית
ה עסקו דה־גול עם והתרועע בצרפת

 שלטון תחת לחתירה בתוכניות קומוניסטים
בפרלמנט. דה־גול
מן אחת אף תתבטל לא ההסכם, לפי

 :כן על יתר תתאחדנה. לא והן המפלגות,
 מסכימות אינן כי בפירוש הודיעו גם הן

 הוא ההסכם המדיניות. עיקרי על ביניהן
בלבד. טכני

 יופיעו הראשון בסיבוב :תוכנו וזה
ב מחוז. בכל המפלגות שלוש כל מועמדי

ה משלושת אחד רק יופיע השני, סיבוב
 הקולות למיספר שזכה זה במחוז, מועמדים

ה המפלגות שתי במקום. ביותר הגדול
זה. מועמד בעד יצביעו אחרות

ת. 120 ו י נ ו נ בפרל :הדבר פירוש ק
 שלוש כל מיוצגות תהיינה הבא מנט

כגוף בנפרד, תפעל אחת וכל המפלגות,
עצמאי.
 בישראל, יקרה מה ברור זו, דוגמה לפי

 אישיות. בחירות אי־פעם בה יונהגו אם
 על יחתמו למשל, ורפ״י, הליברלים חרות,
וה חרות יצביעו בתל־עדשים כזה. הסכם

 תל־ בצפון רפ״י. מועמד בעד ליברלים
 מועמד בעד וחרות רפ״י יצביעו אביב

וה רפ״י יצביעו בשכונת־התקווה ליברלי.
ה בכנסת חרות. של מועמד בעד ליברלים

 חרות וגם הליברלים גם רפ״י, גם יהיו באה
עצמאיות. סיעות כשלוש —

 אפס, :הנוכחית השיטה לעומת ההבדל
 קואליציות 120 להקים הצורך זולת

 ומקח־ומימכר קנוניות תוך קטנות, מקומיות
בלתי־פוסק.

וייאם־נאם
המוות מאון

ש ואלה מאד. אכזרית היא המלחמה
אכזרים להיות משתדלים אותה מנהלים

1530 הזה העולם

 כבר בקוריאה המצב היה הקרבות, נפגעי
הנפג לכלל ההרוגים בין היחס — אחרת

 היחס בוויאט־נאם לארבעה. אחד היה עים
 אחד כמעט — יותר עוד שונה הוא

לשבעה.

גרמניה
נאצי ד3ע ל■3

 ראשי־עיר. מיני כל היו כבר לברלין
 מזב״ ואפילו עיתונאים משפטנים, מדענים,

 שריידר, לואיזה — אחת מקצועית רה
מעו אבל .1948 המצור בשנת ראש־העיר

 ברלין העיר בראש עמד לא עוד לם
כוהן־דת.
 חבר כאשר זה היה זה. גם קרה השבוע
 אל־ היינדיך הסוציאל־דמוקראטית המפלגה

 ברלין של השמיני לראש־העיר נבחר ברץ,
 בראנדט, וילי של במקומו האחר־נאצית,

ושר־החוץ, כסגן־הקאנצלר לבון שעבר
 יוצא ראש־עיר גרמנים. הם גרמנים כי

 חדש. ראש־עיר מייד בוחרים המשחק, מן
 ראש־ בה למשל, בתל־אביב, כמו שלא
 שמועות רבים, חודשים משך חולה העיר

 ראש־עיד אך מוכחשות, אינן פרישתו על
 אין בה למשל, נצרת, או נבחר. לא חדש

חודשים. 11 זה ראש־עיר
 שנולד ),51( אלברץ הכדהן־־הרג״ט.

 45ל־ שנזקק הרופא־המיילד, קבע (כך מת
 שהיילוד עד נואשים מאמצים של דקות
 אנטי־נאצי היה ראשונים) סימני־חיים גילה
 כאשר לשלטון. היטלר שעלה לפני עוד

 לתנועת־ להצטרף בני־כיתתו, ככל רצה,
 אותו ריפא בבית־הספר־התיכון, נאצית נוער
 שפנדאו) של בית־הסוהר מפקד (אז אחיו

 והודיע לחיו על סטר הוא פשוטה. בצורה
נאצי!״ להיות יכול אלברץ אין ״זכור! לו:

פרוטס וככוהן הלקח, את למד אלברץ
 במיבצר נכלא הנאצים, נגד הטיף טנטי

 לשחררו בולאיו את מנע שלא מה מבודד.
 במלחמת־ צבאי לשירות שיתגייס על־מנת
 הגיע במיוחד, התאמץ לא אלברץ העולם.
בלבד. רב״ט לדרגת

 אלברץ כשחור אמת. דברי קושט
 ולדוכן־ למקטורתו לשוב חשב המלחמה מן

)28 בעמוד (המשך

בתיאטרון
ק גיורא די גו

־. -
ה חז קלי מ סי רי מו ם מקו אול ה ב מבר ה אל

8ב- ערב ערב . 3 0 
 4.30ב־ מנחה הצגת רביעי בימי

9.15וב- 6.15ב״ במוצ״ש

 ״רוקוקו״ משרד אלהמברה, בקופת כרטיסים
הכרטיסים. משרדי ויתר
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לצייר

 בביתך
 בשעותיו
 הפנויות

 האולפן דרך
הציור לאמנות
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 רצונך
 בגוף.
 חסון

ושרירי
ם הסברה הוברת לקבלת נ י ח  

אל פנה
הגוף לפיתוח מכשירים

תל־אביב 4 9 15 ת.ד.
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