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 בבחירות כעלייתו האמינו מעטים פרשנים שרנן השמאל, .
 המורים. להסתדרות הבחירות תוצאות פרסום עם המפה על עלה הקרובות

 מן סבלו לא יחד וששניהם העבודה, אחדות על עולה מפ׳׳ם כי הוכיחו הבחירות
 דאגה לאחדות־העבודה. מפא״י אנשי מעבר עם התחזקו להיפן, אלא הפילוג
 שמרני הרכבו מסבע שהוא זה, ציבור של הצבעתו לאור במפא״י שוררת חמורה

 ,670 רק חהות עם יחד שהשיגו הצ״כ, לגבי הלקח יותר עוד חמור ונוסה־למרכז.
בשורותיהם. כה עד ששרר העצמי בסחון־הברזל על לוותר עתה יצסרכו

 המורים, של למצבם בעתיד לב יותר הרבה תשים מפא״י כי תהיה התוצאות חתא
בשקם. כה עד סבלו במדינה, ביותר המקופחים המעמדות אחד 8שה

לפחות בעינם, יישארו ישראל-תורכיה יחסי כי ייתכן 7
 המדינות. שתי בין החריפים המדיניים החיכוכים למרות הצבאי, בשטח
 סגל את לחזק עומדת ביסחון. בענייני המרחב את להנהיג השואפת תורכיה,

ואויריים. יסיים לנספחים תקן בקרוב תוסיף בתל־אביב, שלה הצבאית הנספחות

 ראש־ כין הבא לסיכסון• נושאים יהיו ישראל-סין יחסי •
שהז לאחר בבורסה: ישראל ציר הכהן, דוד לבין שרת, משה הממשלה,

 ההז־ כי הצ״כ מראשי לכמה שרת הודיע בישראל, לבקר סינית משלחת הכהן מין
אישורז. וללא ידיעתו ללא נעשתה מנה

אלוף־ עם פשרה על־ידי משבר־מונטור יחוסל לא אם
ת, ו ר ר ו נ ש  של המבריקים' ״הצעירים מן אחד של בחייו חוש פרק יתחיל ה

 את לידיו לקבל עשוי שרת, של מרותו תחת רךר שכוכבו קולק, טדי : ג׳י. בי.
בעבר. המלווה בשרות בפעולותיו ביותר שהצליח אחרי המלווה, מנהל תפקיר

לק תוגבר כארצות-הכרית הישראלית ההסברה פעולת .
 נשלחו כבר כך לשם !.956 בראשית שייערכו לנשיאות, הבחירות ראת

 המשרת אורגל, יו וותיק עתונאי בתוכם להסברה, מומחים כמה לארצות־הברית
 הר,קצ־ תוגדל הבאה השנה בראשית אנגלס. בלום הנמצא לורך, ונתנאל בוושינגטון

 לשם לנידיורק, יישלח ישראל ממשלת של בכיר ופקיד שלוש, פי זו להסברה בה
הפעולה. ריכוז

השינויים במסגרת מק״י לצמרת יעלו ואנשיו סנה משה ד״ר .
 הקו שינוי : האחרים השינויים בין מחוץלאדץ. שנתקבלו הוראות לפי הגדולים,

מפלגותיהשמאל. שאר עם פעולה שיתוף הגברת מק״י, של האנטי־ציוני

להסתר הבחירות לתוצאות רבה חשיבות מיחסת מפא״י .
 מפא׳י תשיג לא אס כי טוענים המפלגה של הבחירות מומחי : העובדים רות
 בבחירות 407־מ״ למעלה תשיג לא להסתדרות, בבחירות הקולות מן 607סמ־ יותר

לכנסת.

חיפה, בתושבי לקנא יחדלו שהתל־אביכים לוודאי קרוב .
 הכלליים הציונים יעמידו זה במקרה תל־אביב. לעיריית בבחירות הצ״כ יזכו אס

 מומחה שיהיה מקצוע, איש כסגנו ימנו אך ממנהיגיהם, אחד העיריה בראשות
 להראות מעשי, בסיס על העיר את לנהל ישתדלו והסינהל, המסחר שטחי בכל

 שד־הפנים, ,כנראה הוא, זו בשיטת־פעולה העיקרי התומך ממש. של הישגים
 השיטה לחיקוי מאז שואף תל־אביב, ראש־עיריית שהיה מי רוקח, ישראל

מנהלי־ערים. של האמריקאית

בל יקבל לא חיפה, כראש־עיריית לכהן יוסיף חושי אבא .
 זאת לעומת מפא׳י. של החיפאי הסניף בצמרת שהוחלט כפי אחר, תפקיד

מפא׳י. של הכללי לקו מנוגדת פעולה בכל לנקוט שלא חושי התחייב

אפשרות לך תהיה לכנסת, בבחירות להצביע מעוניין אינך אם •
 כמה על־ידי היזומה מפלגת־האזרח, המפלגה, תוקם אס חדשה. למפלגה להצטרף

 היא תצווה ותעשייה, מסחר ואנשי חופשיים מקצועות בעלי סופרים, עתונאיס,
 ואוהדים חברים' של מספיק מספר לאסוף תנסה מהצבעה, להימנע חבריה על

הבאות. לבחירות

 ברשימה יצביעו העבודה ואחדות שמפא״י לוודאי קרוב •
כולל המעשי, וההסדר המקומיות. לראשויות בבחירות משותפת

הקרובים. בשבועות שיתנהל רשמי, במשא־ומתן עדיין תלוי מתאים, הסכם חתימת

יסכימו אס השבוע, ימות בבל יסתובבו האוטובוסים גלגלי .
 סדירה תחבורה ניהול שתאפשר להצעה, דן חברת של המשפטיים היועצים

 נסיעות את לכנות : ההצעה העירוני. חוק־העזר את לעקוף מבלי בשבתות,
מיוחדות.״ ״נסיעות בשס השבתיים האוסבוסים

 עומדת העירייה :הבחירות לקראת ישתנה תל-אכיב מראה .
 הפעו- בין רב. זמן משך שנידחו הכבישים, וסלילת התיקונים פעולות את להחיש

— יים.הדרומ בפרברים שטפונות למנוע כרי מוסררה, וואדי וויסות : לות

 רוזכלט, אלינור בעולם, ביותר המענינות הנשים אחת •
תתן השאר שבין יתכן הקיץ. בישראל .תבקר המנוח, הנשיא אלמנת

 שהיה בעלה את ביותר שענין מפעל בשיתוק־הילרים, המלחמה למפעל חדשה דחיפה
זו. מחלה מוכה בעצמו

לעמוד בלי בזול, תיאטרון הצגות לראות תוכל בקרוב •
ר ו ת  כל תמורת גדולים סכומים דורשים הסדירים שהתיאטרונים מאחר : כ
 שחקנים להקות להקים מפלגות שלוש לפחות עומדות באסיפת־בחירות, הופעה

הכלליים והציונים אחדות־העבודה מפ״ס, : המפלגות משלהן.

ם • ה א ת ב א ב ו ה, ח ק י ס ו  נגן מאריכי תקליטים בקרוב לקנות תוכל מ
 תבמסגר שיובא מאריכי־נגן■ תקליטים של הראשון המשלוח ם.מוזלי במחירים

 תוך לשוק יוצא ימים, שרהע בעוד לחיפה יגיע ארצות־הברית עם החרש סכםהה
שבועות. שלושה

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 יתנו לא אחרת כי שידעו מאחר זו, רה
 הנד בעיר זכיון־ד,אוטובוסים את האנגלים
 המדינה הקמת עם יהודיות. לחברות עורסת

 בגלגלי יתד לתקוע אמנם הדתיים התגעגעו
 לחתום נאלצו אולם השבתיים, האוטובוסים

 התחייבו בו מפא״י עם .חשאי רסכם על
 תמורת בחיפה, קת הסטטוס על לשמור

 אבא :לכך שדאג האיש בממשלה. שיתופם
 לתחבורה גדול קנאי העיר, ראש חושי,

השבתית.
 באופק גם עלה החודש בכביש. מחסום
 ברכס־הכרמל מקושט שאינו התל־אביבי,

 חברת : ירוקה תקתדי של שביב עטור־העצים,
 לה גם כי דרשה המקומית האוטובוסים

 שממילא מאחר בשבת, התחבורה תותר
 מאורגנת ציבורית תחבורה בעיר קיימת

דרי נתקבלה לו מוניות־שרות^ ;באמצעות
 מתחילים הגלגלים היו ובעקבותיה זו, שה

 הדבר היה הארץ, רחבי בכל בשבת להסתובב
 מאות- הישראלי. האדם בחיי מהפכה מחולל

 מלבד אפשרות, כל להם שאין פועלים, אלפי
 יום־ ולבלות מולדתם את להכיר בשבת,
 חדש דף פותחים היו הטבע, בחיק מנוחה

משפחותיהם. בחיי
 המחסום כי לקוות היה יכול לא איש אולם

 פוחדות המפלגות כל הכביש. מן בנקל יוסר
 אדישות המלוכד, אך הקטן הדתי הגוש מן

 הרוצה הגדול, הרוב של דרישותיהם כלפי
 ומלוכד. מאורגן אינו אך שבתית, בתחבורה

 כוח שתציב גדולה, ציבורית תנועה ללא
 שבתי־הקברות סיכויים היו לא כוח, מול
 הערים, בקצוות בשבת, האוטובוסים של

יתרוקנו.
 :לפועל קרא הנושן הסוציאליסטי ההימנון

 זרועך זאת תרצה אם ייעצרו, הגלגלים ״כל
״החזקה  כל :הפוכה האמת היתד, בארץ !

 דעת־הקהל תפעיל רק אם יסתובבו, הגלגלים
זרועה. את

שסת התי
ת שד עדן או כ ד מ

 שנתכנסו הצירים ועשרים מאות שלוש
נק ברנר, גבעת סירני, בבית שעבר בשבוע

 מרחיקות החלטות קבלת לשם לכינוסם ראו
 הקיבוץ דגל שנה וחמש עשרים מזה לכת.

 לפניו ראה פתוחות, דלתיים בשיטת המאוחד
 איש לכל פתוח וגדל, גדול קיבוץ של חזון

 מגלי החברתיים, בעקרונותיו להודות המוכן
 אדירה קומונה הפוליטית, לדעתו לשאול
כולו. העם את הימים ברבות שתקיף

 על עזה טפיחה לקיבוץ דרושה היתד.
אידי מהנחה במקצת להתיאש כדי קדקדו,

 הפילוג במקצת. המוטעית זו אולוגית
מש ושנים עשרים עזיבת עם בקיבוץ שחל
הקי לאיחוד והצטרפותם מסגרתו את קים

 המשקים מגדולי בחמישה נוסף פילוג בוצים,
 אלו כל חרוד) עין יעקב, ת אשדו (ביניהם

 הקיבוץ מזכירות חברי החלטת את גיבשו
 שבכתב, לתורה פה שבעל התורה את לנסח

 הליכוד יסודות :גלילי ישראל של עטו פרי
הרעיוני.
האח ועידתו מחודש. לפילוג עוכר

 שנים, חמש לפי התקיימה הקיבוץ, של רונה
 של בסימן עמדה ברנר, בגבעת היא אף

 שחצה ויכוח בקיבוץ, מפא״י חברי עם ויכוח
עוינים. מחנות לשני הקיבוץ את

 קלה ועידה השבוע היתה וגלילי לטבנקין
 זעיר עובר שלו. היה לא לבם אולם יותר,

 הימים ברבות העלול מחודש, ויכוח של
 פתיחת עם מיד נתגלה נוסף, לפילוג להפוך

הועידה.
 מזכירות חברי נתיראו מפניו אשר האיש
 עין- איש ציזליגג, אהרון ח״כ היה הקיבוץ,

 ישב לא הוא הלבנה. הרעמה עטור חרוד
הישי באחת ראש כיושב כיהן ולא בנשיאות

 הקיבוץ. ממיסדי כאחד זכויותיו למרות בות׳
 ישראל נשאר לא הועידה ימי כל במשך
 לציזלינג. תשובה אחת פעם אף חייב גלילי

 ציזלינג, של מפיו שיצאה מלה כל להיפך,
 מפי ומנומקת ארוכה לתשובה מיד זכתה

גלילי. שלו, חבר־פלוגתא
 לבמה ציזלינג עלה כאשר בערב־הנעילה,

המ ההצבעות לאחת ביחס הצהרה למסור
 לפילוג המאוחד הקיבוץ של יחסו כריעות,
 בטרם למיקרופון, גלילי מיד קפץ במפ״ם,

 התאפק לא ציזלינג מהבמה, ציזלינג ירד
״אחרי עולה כבר הוא .הנד״ : ואמר ! 

 הרקע המאוחד. והלויגוץ ?!וריאה
 וש־ ציזלינג של הסכמתו אי היתד. לויכוח

את גילו אשר נוספים צירים מונה־עשר

 הקיבוץ הצדיק בה ההצבעה, בשעת עמדתם
 לאור הוצאתו מפ״ם, של פילוגה את המאוחד

 בולם נתקבלו ההחלטות שאר למרחב. של
 הראשון (הסעיף לקומונה, כנאה אחד, פה

 כישוב הקיבוץ את מגדיר הרעיוני במצע
 הבאים הסעיפים באחד שולל קומוניסטי,

 הלכות לקבוע ברית־ד,מועצות של זכותה את
קומוניסט.) ומיהו מה

הקר נמשכה שעות עשרה מחמש למעלה
 חמש בשעה נסתיימה וניסוחן, ההחלטות את

 מעולם סבלו לא הקיבוץ אנשי בוקר. לפנות
 העם. כמצפון עצמם ראו נחיתות, מתסביך

 נושא כל לדיון להעלות הכרח היה לכן אי
במס וכלה קוריאה ממלחמת החל שבעולם,

השנ בחופשתו לחבר הניתנות הלירות פר
 הקיבוץ של יחסו עם הנושא את לקשר תית,

כלפיו. המאוחד
מפא״י. זכתה מקטרגות החלטות של בשפע

 בן־טיפיחיו הפלמ״ח׳ פירוק לה נשכח לא
 זכו כפולות למרכאות המאוחד. הקיבוץ של

 שירותי את החינו-ך, את להלאים ההצעות
 מבססי בונה. סולל מפעלי את הבריאות,

 ראו ונען, בעין־חרוד הקומוניסטי המשטר
 מעמד מרשות הנלקח מפעל כל כ״הלאמה״

כהל ראו המדינה, לבעלות ונמסר העובדים
 הנלקח מפעל כל מרכאות) וללא (אמיתית אמה

 מעמד לבעלות נמסר ההון, בעלי מרשות
העובדים

ם מי ס קו ת ה בי טה מ שי ה
 רבת־עניין כתבה הארץ פרסש שנה לפני

קט אלה היו ישראלי. הווי של טפח גילה בה
 קוסם״, הייתי .אילו החיבור מתוך עים

 (בני החמישית הכיתה תלמידי כתבו אותו
 התל־אביביים. הספר מבתי אחד של )11 ,10

:אופייני חיבור
ברמת־ לי בונה הייתי קיסם הייתי .אילו

ו יפה גינה עם חדרים שמונה בת ווילה גן
 מהמודל יפה (מכונית) מכונה קונה הייתי
 והייתי מתחתן הייתי בארץ. ביותר החדש
 ואנוכי ילדים חמישה תוליד שאשתי רוצה
 מרתיח והייתי בבניינים קבלן עובד הייתי
 .0 חברת עם טס והייתי בחודש ל״י 1000

 הייתי ובארצות־הברית לארצות־הברית ל. א.
 מכונה שוכר והייתי בניו־יורק לסייר רוצה

לבי. שיחפוץ לאן שם נוסע והייתי
 הדוד את מבקר הייתי בארצות־הברית

 ומארצות־ שלי אמא של המשפחה ואת שלי
היי בשויצריה לשויצריה. טס הייתי הברית

 גבינה, הרבה וקונה שם ההרים את מבקר תי
 הייתי משויצריה מאד. טובה שם הגבינה כי

לוק אנייה עם ישראל. לארץ בחזרה נוסע
 קולנוע.״ שם ושיש בריכה בה שיש סוס,

יל של בחיבורה נתגלה אחר כמום מאתי
 הייתי קוסמת הייתי .אילו :שכתבה דה

מכו נוהגת והייתי ישראל למדינת עוזרת
חד ששה תילה לי בונה הייתי קאדילק. נית

רים.״
ם ל שו ם . ״ ע ם. כי ר ע בית מחנכי ה

 בית־השיטה המאוחד, הקיבוץ במשק ד,ספר
 הכתבה, למקרא נזדעזעו יזרעאל, שבעמק

 לאחד בא החודש עליה. להגיב כיצד ידעו לא
 הנושא אותו את נתן הוא מצוין. רעיון מהם

לכי לחיבור כנושא תל־אביב לילדי שניתן
 תלמידיה שרוב בבית־השיטה, החמישית תה
 רק בבית־השיטה המצויים עולים, בני הם

 המתחנכים הילדים, כתבו בלבד. אחת שנה
 הייתי .אילו הנושא תחת הקיבוץ, ברוח

״ : קוסם״
רו אני למשל, ? להיות רוצה שהאדם .מהו

 פשוט.״ אדם להיות צה
 : בעיראק נשארה שאמו אחר, ילד כתב
ב ולעבוד נגר להיות רוצה הייתי .אני

 הרבה לי שיהיו להיות רוצה הייתי אני ארץ.
 שלי.״ אמא את לראות רוצה הייתי אני בולים.
 אחר: ילד של מאודו היו נכבדים יותר
 וגם שעור וגם כדורגל לומד הייתי .גם
הערבים כל עם שולם להיות רוצה הייתי

הארץ
 0,6 בפני התמוטט המצרי הצבא
אחרונות). (ידיעות ישראליים חיילים

 תל־אביב וינר, עודד
חיי 1,2 לעשות מסוגלים היו ומה

? לים
 כינויה — פנים לעניני מיניסטריון

ה הפוליסית המשטרה של הבשמי
הזה). (העולם סובייטית

 חולון יוסיפוב, אברהם
להתווכח. אין וריח משטרה על
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