
בעו?ם
צרפת

 לחסל העשוי העיתמאי
דה־גול משטד את

נש הגוליסטי המשטר אך הלך, דה־גול
יש כל לגבי ביותר מטרידה עובדה — אר

לספטמ 20ב־ המיראז׳ים. את הזוכר ראלי,
 הגולי־ המשטר של סיכוייו מהם יוברר בר

בשלטון. ולהישאר להמשיך סטי
 בחירות בורדו, במחוז ייערכו, זה ביום

לפרלמנט. המחוז ציר לקביעת
קולו על נאבקים עיקריים מתחרים שני
 לא הוא הראשין :המחוז אזרחי של תיהם
ז׳אק צרפת, ממשלת ראש מאשר פחות

סארבן־שריבר ציר
קטן סדק ועוד קטן, סדק

הח הפלא נער הוא השני שאבאן־דאלמאס.
 ז׳אן־ז׳אק — הצרפתית הפוליטיקה של דש

לשעבר. הל׳אקספרס עורך סארבן־שריבר,
 של הנהת־היסוד לעזרה. מוזעק פורר

א אנטי־גוליסטיים ומנהיגים סארבן־שריבד
 של רצונם אי־שביעות כי היא, בצרפת ים חו

וכל חברתיות בעיות עקב רבים צרפתים
 רצונם באי״שביעות להשתקף חייבת כליות,

 של דהרו את החסר הנוכחי, מהמישטר
ב התאמתה זו הנחת־יסוד שפרש. המנהיג
 בבורדו, גם תתאמת אם בנאנסי. בחירות

 הראשון הרציני הסדק להוות עשוייה היא
סופו. תהילת את לסמן הגוליסטי, במשטר
ה מתנגדי רק לא מאמינים שבכך נראה

 אחרת, תומכיו. גם אלא הגוליסטי, משטר
 של העילאיים מאמציו את להבין קשה

 אלו מאמצים בבחירות. לנצח ראש־הממשלה
ה דרסטיים. צעדים בשני עתה עד הסתכמו

מ אחד את לבורדו העביר הוא : ראשון
 על־מנת בצרפת פורד של המכוניות מפעלי
 אי־ את לפתח בכוחו הבוחרים את לשכנע
 אם כי הכריז הוא היה: השני הצעד זורם.
הממשלה. מראשות יתפטר בבחירות, יפסיד

 שלו הרבה לפופולריות בנוסף אלו, צעדים
 זה העיר כראש משמש הוא שם בבורדו,
 כיעילים. להתגלות עשויים שנה, עשרים

להת מוכן אינו בצרפת משקיף שום אולם
 עדיין נאנסי של הנסיון בביטחון. לכך נבא
הכל. אומרים ידבר,״ בספטמבר 20״ה־ טרי.

 אד־צזת־הברית
 גאדר יאלף
שוב רוכב

 הפך נאדר ראלף האמריקאי עורך־הדין
העש המאה של המפורסמים השמות לאחד
 ב־ למלחמת־חורמה יחידי, יצא, כאשר רים׳

 — האדירה האמריקאית תעשיית־המכוניות
 ה־ חדש. לקרב יצא הוא השבוע וניצח.
האלקטרוניים. המחשבים — הפעם אוייב

 למחשבים, המכוניות בין שהספיק, נאדר,
 אחרים, תעשייה ענפי כמה כבר לתקוף

 קרא האמריקאי, הצרכן את לדעתו הדופקים
 להתחשב מחשבים תעשייני של לכנס השבוע

צר שאיננו למרית — האמריקאי באזרח גם
 הנוכחי,״ הכיוזן יימשך ״אם שלהם. ישיר כן

ב החופשית המדינה אזרחי ״ייהפכו טען,
 שיירכזו ענקיים, גופים לכמה לעבדים עולם

 כאוות־ בו ישתמשו עצום, מידע בידיהם
 ״אל הזהיר, הכיוון,״ ישתנה לא אם נפשם.

ממכת־נגד.״ תופתעו
 אין נאדר, על־ידי נאמרים אלה וכשדברים

וכלל. כלל מהם להתעלם יכול שכנגד הצד
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