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עי הופנו מתוחה בצפיה
המפל כד מזכירי של ניהם
 זוהי :ברור היה לעכו. גות

הכללית. החזרה
המ דרלפי הלכו כעכו, כי
 הבחירות לפני שבועות שה

הגדו הנעלמים •מני לכנסת,
העו :המכריע כחשפון לים
והערכים. החדשים דים

הופע הגדולים התותחים
 מפוצצים, נאומים נאמו לו,

 שהכין קהל לפני בעברית,
בודדות. מדים רק

 הגדול המיבדק התוצאה:
 (או שקיוו אלה הראשון.
לה עלולה שמפא״י חששו)

ה רשימותיה עם יחד גיע,
 בבחירות 51ל־,/־ ערכיות,

 הוכחה מצאו לא הכלליות,
 זכו וערכייה מפא״י :חותכת

הח מן פחות אחוזים ככמה
צי.

ברו עכו שד המסקנה אך
לה למפא״י סיכויים יש : רה
למח הכלליות בבחירות גיע

 להתקרב או הקולות, צית
יתרה. קירבה זו למטרה
 חייטובי ככל חשוב גורם

ההש מידת הוא התוצאות
והעו הערכים שד תתפות

 •טיגדל בבל בבחירות. לים
יג אדה, כין הנמנעים מספר

 הייטוב קולות של משקלם דל
האופו תולה (בהם הוותיק

 המצב תקוותיה). את זיציה
 של יחסית אדישות בעכו:

דרי החדשים, העודים קהל
 הערכי. הקהל שד יתרה כות
 כעדי שד 75,/״הצביעו ״ה בם

הבחירה. זכות
:הקולות חלוקת

(הפרוגרסי מפלגות שתי
 אחוז לרכז ש״הצדיחו״ ביים
כמס 52 - הקולות שד אחד

 שהי־ ,ספרדית ורשימה - פר
וזכ הדתיים עם קשורה תה
 יצאו אחוזים) כשלושה תה

 מפלגות שתי לגמרי. קרחות
 וחירות, הדתיים אחרות,

 כל אחוזים שבעה ריכזו
 חכר להכניס הצליחו אחת,
למועצה. אחד

 תפשו הכלליים הציונים
אחו בעשרה חמישי, מקום

 הקולות 500 מתוך כלבד. זים
 מאות כשלוש באו שקיבלו

טהורות. ערכיות מקדפיות
 קולות במאה שזכתה מפ״ם

 הקרובה, מיריכתה יותר
 את אספה )621ו־ 720(מק״י

 אנשי מכין בעיקר קולותיה
 שמש- העובדת ההתיישבות

 עכו לתחום יטייכים קיהם
ערבייה. ומבין

רוכינגר דוד מאת
 חדשים, ועולים ערבים המאוכלסת עכו,
 בחירות בין שיבחינו בלי לקלפי. ־.לכה

 כי המפלגות כל הניחו לארציות עירוניות
ה בבחירות המגמה את תשקפנה התוצאות

השנייה. לכנסת להערך עתידות
מקו בעיות מטופלת שעכו למרות ואכן,

 המפלגות מתועמלני איש הדגישן לא מיות׳
הבחירות. במסע המתחרות

 הצורך על מים, על כבישים, על דובר לא
ילד-ם. גני בהקמת העתיקה, העיר בנ״קוי

 בסיסמאות האווירה את הרתיחו המפלגות
 את ושינגטון, את הקרמלין, את שהבליטו
עכו. את הזכירו לא ירושלים.

הפל אלפי ״צ״. לראש ״ק״ פתקת
 הפתקאות רבבות הבתים, כותלי על קטים

 הרבה הוסיפו לא העתיקה העיר ברחובות
 הצליחו הם אך בה. המצויים האשפה לגלי
 של הלבנים קירותיהם את (וללכלך) לגוון

העולים. של החדשים בתיהם
 יכולתה להראות תצטרך החדשה ״העיריה

 ״בנקוי התושבים, אחד אמר מחר״, כבר
זה.״ לכלוך
 ליד הקלפי• תחנות בלטו הבתים בין אך

פת דחפו הרשימות, נציגי ניצבו פתחיהן
מק״י נציג הבוחרים. לידי מפלגותיהן קאות

 ראש יושב של לידיו ״ק״ להטיל הצליח
בעיר. הכלליים הציונים

 היתד, העתיקה, בעיר לים, קרוב ייותר
 ■בוח־ של ארוכות שורות יותר. רבה העירנות

 שורת לתורם. מחכים הארץ, על ישבו רים
גברים. ושורת נשים

 להסביר ידע עשרים, כבן צעיר, ערבי
 לירות שתי קיבל כי מדהים, לב בגילוי
 לבוחרים, ״צ״ חלוקת עבור אוכל״ ו״המון

 במידת ומציע, הקומוניסטים אוהד הוא אך
 ולבחור ״צ״ על לשכוח ללקוחותיו יכולתו,

ב״ק״.
 מפא״י, שכורת מכונית, הגיעה שעה אותה
 טענו מפ״ם אנשי לקלפי. בוחרים והביאה

 להם אין :התלוננו מק״י אנשי הוגן. לא שזה
 ולהתחרות מכוניות לשכור כדי מספיק כסף

במפא״י.
 בדש ״מ״ תווית נושא אחר, צעיר אך

במ המובאים : הנוכחים את ניחם מעילו,
 את מרמים שהם כך כדי עד נבזים הם כוניות

אחרת. ומצביעים מסיעיהם
 המאוחרות, הערב בשעות נתכנסו, כאשר

 הקולות, במניין והחלו הבחירות וועדת אנשי
 עצמם הכינו תושביה העיר. שאון נשתתק

לב עסקניה חדש, עמל ליום
י שתיערכנה הארציות חירות ד *


