
ת (כלתצפית יו כו ת) הז רו מו במדינהש
לאחר מאי, בחודש עוד יתבהרו ישראל־ארצות-הברית יחסי •

ת, ישראל שגריר שיפגש  שר־החוץ עם מסכמת לשיחת אבן, אבא בארצות־הברי
ון האמריקאי,  תודעה, האמריקאי משדד־החוץ יפרסם זו שיחה בתום דאלס. פוסטר ג׳

ל■ישרא לגבי האמריקאית תהמדיניו יסודות את תקבע אשר

 החוץ מדיכיות את לשנות רציני אמריקאי מפיון צפה .
 לביטול בעיקר יפעלו האמריקאים :הרחוק המזרח לגבי הישראלית

הן, דוד העממית, סין אוהד עברתה פקינג. בממשלת הישראלית התמיכה  מתפקידו הנ
ראשונה. תוצאה היא בבורמה, ישראל כציר

שייחתם לאחר מיד במרחב, צרפת כמדיניות יחול קיצוני שינוי •
ת שילטון מתן על ההסכם ת את שיפחית לתוניסיה, בי האינט בין המדינית הזהו

מן במרחב. והישראליים הצרפתיים רסים  עמדתו : הקרוב לשינוי הראשון הסי
טחון,במנעצת צרפת נציג של התקיפה האנטי־ישראלית קבי  תקרית־ על הדיונים בעת /

עזה.

העם
צונן עד קריר

 אזרחי עקבו שונים מטאורולוגיים בלוחות
 כמה של התפתחותם אחרי השבוע ישראל
מזג־האויר. של סוגים

 אחרי האקלימי. מזג־האויר היה רב־שינויים
 עמדו שעבר, השבוע של הקטלני השרב

ב הארץ ברחבי וחגיגות־העומר ליל־הסדר
 וחום, קור — מתמידות תהפוכות של מזל

וסימני־שרב. מטרות־גשם
 חם :בגבול מזג־האויר היה משתנה לא

ה התפוצצו שעון של בדייקנות בוער. עד
 הרצועה. לגבול מעבר היריות נורו מוקשים,

לצאת ישראל את להכריח — המצרים כוונת

 תשלח ישראל כי ייתכן ,
ל רשמיים כלתי משקיפים

 האסיאתית-אפריק• וועידה
כבאנדונג, שתתקיים אית,

מין שההצעה פי על אף יש את להז
 ■המשקיפים נדחתה. לוועידה ראל

שוגרו,  ממשלת בהמלצת ,כנראה י
 כמארחת. להם שתשמ אשר בורמה,
רשמית.

 בקרוב יחול נוסף הידוק •
לאחר :ישראל-גרמניה ביחסי

 מנהל רשמי, כאורח בישראל, שיבקר
ת מחלקת תונו  משרד־החוץ של העי

 ה־ לאחר מיד יצא,י המערב־גרמני,
ת,  במשרד־החוץ בכיר פקיד בחידו

רל הישראלי קו ה רשמי בי  ה־ בגרמני
 לשיחות השאר, בין ייפגש, מערבית,

 המערבית, גרמניה של החוץ שר עם
האלשטיין. וולנור פרופסור

מס למראה תופתע אל .
 הג׳יפים של וגדל ההולך פרם

מש מנגנון : דגל־או״ם נושאי
ני במידה יוגדל בישראל או״ם קיפי
שג להסכם, בהתאם כרת, לאח־ שהו
בין בארנם, גנראל המשקיפים, מטה ראש בין רונה  או״ם, של הכללי המזכיר ו

המערב. מעצמות שלוש על־ידי ראוש ההסכם המרשלד. דאג

להסתד־ הכחירות לקראת מפא״י של ההתקפה בקו שינוי .
ת ו ת ר ס נ כ ל  יריבם כי המפלגה מתכנני סברו שתחילה בעוד באופק. מסתמן ו

תיהעבודה, מפלגת הוא המיידי ן אחדו תו  בלתי־מרוצים חברי־מפלגה כי חשש מ
ת אחרי הרי בעדה, להצביע יבכרו  המורים להסתדרות בבחירות מפ״ם התבלטו
בחיפה. מלחמת־הכרוזים :ראשון סימן עליה. התקפתה את מפא״י תגביר

 במועד יתקיימו הסתדרות-העובדים לוועידת הבחירות •
 :הבינסיעתיים הסיכסוכים כל למרות הסיעות, כל ובהשתתפות הקבוע

 קיום אי כי הבין נמיר, מרדכי ח״כ הההסתדרות, של הכללי המזכיר כי נראה
ת ת חי ב מן או להסתדרות, ה  של המוראל את לערער עלול סיעות־המינגוט, בלי קיו

לכנסת. הבחירות לקראת מפא״י אנשי

־ . כהן וויליאם נחל-עוז חלל. ״
לזעוק, מבלי

לרשו בבחירות אחידה פועלית רשימה להקמת הסיכויים .
ן הסיכסוכים עקב רבה, במידה פחתו המקומיות יות תו  ההסתדרות. ב

שג לא כי נראה ת סניפי בי אם זה, בשטח ארצי הסכם כל יו ת המפלגו מו  במקו
סמכו, שונים ם■מקומיי לשיקולים בהתאם לפעול מסויימת, במידה יו

כישראל, פעולתה את כקרוב תגביר אמריקה דרום יהדות •
 הקטנים הבנקים אחד את תרכוש בנקאית, חברה האחת, גדולות. חברות שתי תקים

תכן השיכון. בשטח בעיקר תפעל השניה בארץ. הוותיקים הבנק החברה כי מאד יי
פון החקלאי, המרכז עם בשיתוף תפעל אית ה  ההתיש־ של העיקרי לבנק בעתיד ת
העובדת. בות

כישראל, תנועת־התיירות כשטח השנה יושג חדש שיא .
בי לפי הבטחון. במצב נוספת הרעה כל תזזול לא אם שו  התיירים ישאירו האוצר חי

ליון מ־סו למעלה בישראל השנה  ההדרים, אחרי השני, לומקום את יתפסו ,דולאר מי
זר. מטבע המכניסים הענפים בין

הרגיל, מן ארבע פי גדול כאולם־קולנוע לשבת תוכל בקרוב .
 רוזנטולר אלכם ישראליים סרטים טכנאי של חדשה באמצאה הניסויים יצליחו אם

סן : ההמצאה וולשטיין. וחנן קרן עליו ־קוביה,מ  צדדים, מארבעה אחד סרט יו
: מיוחדת. עדשה באמצעות

מוזל: במחיר עברית מכונת-כתיבה לקנות תוכל בקרוב .
ה שהוזמנו •העבריות מכונות־הכתיבה ם, עליידי בגרמני  את יציפו חברת־השילומי

ן כדי עד המחירים את יורידו השוק,  תעלה ביותר והחדישה הגדולה שהמכונה כ
לירות. 250 רק

והוריו(ימין) (שמאל)
להאנח מבלי

 הצבא מקלעי בין שתימחץ לפעולת־תגמול
 — האמריקאית הדיפלומטיה ותותחי המצרי
 היו השבוע גיבורי לחלוטין. ברורה היתד.
 מתמדת התשה מול שעמדו החלוצים קומץ

משקי־הספר. על שמרו זו,
 הפוליטי. מזג־האויר היה לגמרי הפוך

 : קודם כמו נשאר הבחירות לקראת מצב־הרוח
 המפלגות החלו ניכר באיחור צונן. עד קריר

 על־מנת התעמולתית האש את לפתוח הגדולות
 לא ההצלחה להלן). (ראה הקרח אר. להפשיר
 ברחוב הפלאקאטים אף על פנים. להם האירה

 רוח שום פיזר לא הנגביות, והעליות־ברגל
ציבורית. אדישות של הכבד הענין את

הגבול
□ ר חמקו א ש ריק נ

 השולחן למראה שמחה לא כהן רחל
 כי ידעה היא :סדר־פסח לקראת הערוך
 ריק. יישאר ),21( ויליאם בנה, של מקומו

מכ מאי־שם הגיע כן לפני קלה שעה רק
לא אם תצטערו ״אל : הקצר־מקוטע תבו

 אקבל שלא חושבני בליל־הסדר... נוכח אהיה
חופשה.״

תירו למצוא ינסה לא בנה כי ידעה רחל
 וויליאם : מצה״ל מיוחדת חופשה לקבלת צים
 משימה כל למלא מוכן ■מרץ, מלא תמיד היה

 הוא שאלות. לשאול מבלי עליו, שהוטלה
 הציונית־מחתר־ הנוער בתנועת עוד כך נהג
 בקבוצת גם כך לנהוג הוסיף בעיראק, תית

 לישראל, עלותו לאחר התחנך בה כינרת,
 המקצועי ובביודהספר שנים, חמש לפני

גיוסו. עד למד בו פיין, מאקס
)50( יוסף והאב, האם ידעו כבר השבוע

 יתמלא לא בליל־הסדר ריק שהיה המקום כי
 גבול־עזה, אל יצא כהן וויליאם :לעולם
 לעיני מת מצריים, כדורים בצרור פולח

 בחירוק- להאנח, מבלי לזעוק, מבלי חבריו,
חרישי. שיניים

בחירות
ע צ צי|(יוח) מיב
 של השמיני הנשיא וואן־בורן, מארטין

 מסע־תעמולה אחרי נבחר ארצות־הברית,
 האדם כנציג (במירמד.) להופיע כדי מקורי.

 שטות קרון על צריף־עץ העלה הפשוט,
המדינה. .ברחבי לראווה הסיעו הרכבת, של

 נתן והחלוצי, העני המועמד מן הושפע העם
רוב. לו

 יעילה, כה הרכבת אין הקטנה בישראל
 מוחמד, אל ההר את להביא החליטה ומפא״י
 2100 ההר. אל מוחמד את להביא במקום

אוטובו 56 על הועמסו חיפאיים תושבים
 במחיר למפא״י עלה מהם אחד (שכל סים

 לדוד הוסעו ל״י), 300 של במיוחד מוזל
במ זו למטרה במיוחד שנסע בן־גוריון,

 בפי השבוע (שנקראה לשדה־בוקר כוניתו
״שדה־בוחר״). :העם

 במאי האחד לקראת חלוצי. קירקם
 תחת יותר. חשוב מבצע מפא״י מתכננת

 פקודת־ הוכנה צין״ ״מיבצע המצלצל השם
 צוערים קצינים קורס כללי כל לפי מיבצע

 איש, אלף 12 להסיע :המטרה צה״ל. של
 לאסיפת־בחירות ל״י, 2 של סמלי במחיר

 לרוב) (הריק צריפו ליד וחלוצית המונית
השדה־בוקרי. המנהיג של

 אמנם אם מפוקפקת. היתה המיבצע חוכמת
 יעלה המטיילים, של לבם את מפא״י תרכוש
 הופכת ההמונים לעיני כי בהפסדה. שכרה

החלו לחיי ג׳י. בי. של המפורסמת פרישתו
קירקם. להצגת ויותר יותר ציות

ח א ד ה דו ג ה
 (ראה לשדה־גוקר עונת״הטיולים פתיחת עם

 המפלגה של האיסטראטגיה התבררה לעיל),
 היא הבחירות. לקראת בארץ ביותר הגדולה

פולחן :וברורה עקבית פשוטה, היתד.
המנהיג.

 פלא- של דמות לבשה הראשונה הסנונית
 הטקסט הערים. בחוצות שהודבק מושך קאט

 ענק תמונת היתד. חשובה חשוב*. היד. לא
 בניטו(.הדוצ׳ה״) של ימי־הזוהר את שהזכירה
 כדי נמוכה, מזווית מצולמים פנים :מוסוליני
 וחמורה, זועפת הבעה הסנטר, את להבליט
הלאומי. העתיד לאופק שלוחות עיניים

 לעורר :התמונה של המדעית הכוונה
 לאב הכמוסים הגעגועים את הקטן באדם

 לבקש להמריצו ילדותו, ימי של התקיף
בזרועותיו. ילדותי בטחון

שהד המחשבה מת. מצע חי, אדם
 לניחוש. ניתנת היתד. המבהירים את ריכה

 ברורות סלעי־מחלוקת אין הקרובות בבחירות
 הישגים בולטים, מצעים אין ומזדקרות.

ברורות. סיסמות אפילו בולטים,
 במקום חי, אדם על להצביע היה כדאי לכן

 ריכוז־הכוחות, עקרון לפי מת. מצע על
מפא״י השם :בעקביות המסקנה הוסקה

 השם יבוא במקומו לגמרי, כמעט נעלם
 ניתן אך נדוש שם לעם״, חלוצית ״חזית

 הודיעה שדה־בוקר. איש של לשמו להיקשר
קוראת חלוצית חזית ,להקמת :■מפא״י
 בן־גוריון. דוד עומד שבראשה מיוחדת ועדה

הועדה...״ מאחורי להתייצב החליטה מפא״י
ם קרויים שועי שע ו

 מודעות־ענק, מפא״י סניף פירסם כאשר
 בשדה־בוקר לבקר המפלגה אוהדי את הזמין

 (ראוז לירות שתי של סמלי תשלום תמורת
 : משלה בכרוזים להגיב מפ״ם מיהרה לעיל)

לי בשתי לנגב טיול 1 מציאה ! ״יהודים
 מוסיפה היא כסף. הרבה יש למפא״י ! רות

 את לראות לנסוע שיסכים מי לכל ל״י 10
 טיילו בוחרים, בנגב. לטייל כדאי בן־גוריון.

 !״ מפ״ם בעד הצביעו !מפא״י עם
״מר :המפ״מי הכרוז על מפא״י השיבה

 לטייל מצביעי־מפ״ם את מזמין אורן דכי
 יוצאים בן־גוריון אל כסף... אין חינם אליו

מצביעי־מסא״י.״ רק מוזלים במחירים
ל דוד■ קו

 לא מקוריות אך בהחלט, שונות בשיטות
הצ הבחירות לקראת לנקוט החלה פחות,
העבודה. אחדות ישראל, במפלגות עירה

 הרע לסמל דוד המושג היה שנים במשך
 מתנות שולח שהיה הוא הדוד : בקיבוץ

 לב על שדיבר הוא השוויון, את שעירערו
 לאחר לעוזב שנתן והוא העירה לצאת החבר

 הראשון. והכלכלי המוסרי הסעד את העזיבה
 ערב־בחירות. נשכחו הללו הדברים כל אולם

 הקיבוצים, לחברי קורא קול הוציאה המפלגה
 דודיהם כתובות את למסור ,מהם דרשה

 התעמולה חומר מקבלי לרשימת לצרפם כדי
המפלגתי.
תמיד ,לא באיגרת, נאמר קול,״ יש .לדודו

ת *  לחיי מתנגדת מפא״י כי הודפס במעו
 במאוחר שמו מפא״י מנסחי ואושר.״ ״רווחה

שר״ המילה על הדביקו לטעות, לב  ״או
״עושר״. המילה עם פתקה

913 הזה העולם


