
מתצפית ■סוריה) זמכויוח (

 שעה לסי השוכנת כישראל, בורמה של החדשה הנציגות .
השגרירות תהיה שגרירות, לדרגת חודש תוך תועלה מלון, ככית

 לדרגת בדאנגון ישראל צירות להעלאת עבילשי זה, צעד בישראל. השביעית
לישראל. נו או של בואו אחרי מיד לפועל יצא שגרירות,

בחוצות השגה יתנוסס לא עדיין שחור-אדום־זחוב דגל •
 ויחרה בו! שממשלת מאחר .1955 סוף עד ישתנה לא הקיים המצב ישראל.

 לדיו! תעמוד האזרחית השנה בסוף זה. בכיוון ישראל על לחץ הפעלת על שעה לפי
שבראשה בארץ, גרמנית קונסוליה הקמת מחדש
 ישראל

י־ועמדותם. את

 יהודי הנראה, כפי עמוד
הגרמנית לממשלה הציעו נבר מקומיים אישים של שורה ליד־גרמניה.

 המפוקפקות עסקותיו אודות מרעישים לגלויים היכון •
 המסחר כמשרד הקלות התעשיות אגף מנהל שהיה מי של

ישראל חכטחץ, משרד של הקניות מדור ומנהל והתעשיה,
 ייבוא פרשת וניירת (בדים ״פוקארו- בעיסקות מעורב שהיה למדן, למדן.
 בפני פעם לא עמד קרטיב, טל ייבוא־ללא־תשלוס אריחי־חרסינה, וחצי מיליון
במכתב שנבללו נוספים גילויים לאור מחדש הפרשה נתעוררה תהע משפט. סכנת
.למבקר־חמדינה המתנדבים שורת

 ה• המתפוטר, הסוכנות גזבר כהרל, דוד כי מאוד יתכן •
המש בענייניה הטיפול את יקבל לא מטבע, בעכירות מאושם
 שנמסרו ל-י, אלף 30 בסן שנתית ומשכורת הטיפול, הסוכנות. של פטיים

 לפיצויי כתוספת יוספטל, גיורא ד״ר הסוכנות, של הנבחר גזברה עול־ידי לבהרל
 לתלונת גמזו עורני־הדין, בי! רבה התנגדות עוררו מרבבה, יותר בסך פיטורי!,

 סביב מרובה לרעש שהחשש נראה המשפטית. המועצה בפני המתנדבים שורת
מספקת. סמכות ללא אישיו שיוספטל הג-נטלמני ההסכם ביטול לידי יביא בהרל,

לכנסת. בבחירות מרוכז גורם יהוו לא הערכיים קולות .
 קוסא אליאם שהיוזם מאחר לאומית, ברשימה הערבים לאיחוד רב סיכוי אין

 רשימה במקום הנצרתית. פאהוס משפחת עם השווה לעמק הגיע לא החיפאי,
היהודיות. המפלגות רוב של הזנבות הרגיל, הרשימות חצי־תריסר יופיע אחת,

כקאהיר, שמקורם כידיעות־תעמולח העולם יוצף' כקרוב •
 הערבי התעמולה מנגנון ני למסקנה הניעה נאצר אל ענד קבוצת מצריים.

 סצריים.. נגד פוכ< העיראקי, הגוש של ההשפעה לחוג זאת מלבד כפוף יעיל, אינו
 העולם, ברחבי סניפים בעלת מצרית, ידיעות סוכנות הקמת : הממשיים הצעדים

 נשפה שבועון תהוצא ערב, ארצות אל שינתנו נוספות תזונות־שידור הקמת
האנגלו־סאכסיות- בארצות לתעמולה האנגלית

כרשימה להופיע אס גוזמן אפריים יחליט החודש כפוף רק •
 העיקרית שמטרתם הליכוד-), ״תנועת השם את שתשא ל׳ (רשימה עצמאית

 כנראה, יכונס, כך על שיחליט הננס והחנתנים. הקטנים הסוחרים קולות את ללכד
למחנם. שייכים החנוונים רוב אשר הדתיים, : העיקרי הקרב! בפתח־תקווה.

 תכלול לא והמזרחי הסועל-המזרחי של הדתית החזית •
 מלחמתי ני לבך צפה ישראל. אגודת ופועלי ישראל אגודת את

 דתיים גושים שני בין והולך מחריף מאבק בסימן השאר בין תעמוד הבחירות
אדה.
מדרישת כתוצאה כהפועל־המזרחי. להתחולל עומד מקורי מרד •

 (הבטוחים) הראשונים הנציגים שמונה בין אחת אשה לפחות לשים המפלגה חברוח
המפלגח רשימת בראש
לעכור עלולה חציונים־חכלליים של קכוצת־הצעירים גם .

 המקומות שמונה נין אחד מקום דורשת הצעירה ישראל הקבוצה, לפאסיכיות.
בספלגתה. הראשונים

ומדע רוח אנשי כמה הבחירות ערב הפעם גם יצאו כרגיל, •
 אהרון כהן, יעקב זמורה, משה : הפעם הקוראים בין מפא״י. לטוכת כקריאה

 קצ׳לטקי אהרון האטום חוקרי מזר, בנימין האוניברסיטה נשיא אלתרמן, נתן מסקין,
ברגמן. והוגו

 המכריע כשלב לפתוח מתכוננות הגדולות המפלגות •
הקל הנשק רק יופעל אז עד יוני. חודש באמצע כמלחמתיהכחירות

והבינוני.
 כמקום יופיע כרנשטיין, פרץ והתעשיה, המסחר שר •

לא אך תל-אכיב, לעירית הצ-כ של המועמדים כרשימת הראשון
ראשיהעיר. לתפקיד המפלגה מועמד יהיה
״הבוקר-, הצ-כ, עתון כעורך המנוח הסממן יוסף של יורשו •

 זאב של הפרטי מזכירו שהיה הוותיק, הרביזיוניסם רמכא. אייזיק יהיה
הרביז הצמרת התפצלות עם עתה, אן חרות, כעורך בשעתו הוצע ז׳בוטינסקי,

הצ*כי. התפקוד את שיקבל לודאי קרוב יוניסטית,

 שגרירי גם הפעם יהיו לכנסת הצכעה זכות התובעים כין •
אכידר. יוסף ואלוף צור יעקב אילת, אליהו אכן, אכא ישראל

 טל שינרתית בהתיעצות להשתתף נדי הבחירות ערב ארצה יגיעו השגרירים
או-ס. עצרת ננוס *רב ישראל נציגי
כשבועות הכרית לארצות׳ יצא אלון שיגאל הנמנע מן לא .

ם כי רו ק לבחירות. מפלגתו לתעמולת אמצעים לגייס נדי ח

כבר ני אס הבחירות, לפני יתאחדו לא ו״מקורות* תה-ל •
 בארץ המים מפעלי כל ביצוע את שיעביר זה, צעד על עקרונית החלטה נתקבלה

 המפעל לראשות המועמד התכנון. את רק תה-ל בידי ישאיר מקורות, לידי
מקורות. איש לשעבר האוצר, משרד מנהל ספיר, פנחס חכמשק ; המאוחד

במדינה
העם

ר ב ח ע צ ה רי פ ה
 הלו לקלפי, מעמסתו את הכנים א החבר
 הענין. כל את שכח ואולי התקלח הביתה,

 המניין הוועדות. חברי נשארו בשדה־הקרב
ה החדרים. את מלא הסיגריות עשן החל.

 על חסר־רחמים אור הטילו החזקות נורות
 השעות, שעברו ככל העייפים. הפרצופים
 האכזבה אחדים׳ בפני הגיל הבעת התעמקה

האחרים. בפני
 כל כמעט :ברור היה כבר היום למחרת
 ההסתדרות, חברי אלפי מאות טעו. המומחים

 הגדולה הכללית החזרה את השבוע שערכו
 מהדהד נצחון נתנו הלאומיות, לבחירות

 ולצעיר משדה־בוקר לזקן :אנשים לשני
 בכו פיקפקו עצמם ש&עריציהם אף מגינוסר.

 בן־גוריון דויד יצאו ממש, האחרון הרגע עד
המערכה. מן מנצחים אלון ויגאל

 הכיתה, העסקנים חזרו ורצוצים שבורים
 גרונותיהם את להרגיע המערכה, אחרי לנוח

 ידעו הם הכואבים. ראשיהם ואת הצרודים
 אולם התחיל. רק אלא נסתיים, לא הקרב כי

 בחירות רבה. במידה נסתיים חוסריהווראות
לבאות. המתכונת את קבעו כבר ההסתדרות

בחירנת
ר האיש ק בו ה־ ד ש וו
קרה? מה מדוע? :השאלה הזדקרה בראש

 שייכים בישראל הפוליטיים הפרשנים כל
 מזמן שהפכה שכבה — הוותיקים לשכבת
ב לחוש יכלו לא הם במדינה. קטן למעוט
 השבוע לה שנתן מסא-י, של הגדול יתרון
המכונה. של כוחה זה היה ניכר. כד. נצחון

 ארץ־ישראל פועלי כשמסלגת הימים עברו
צי כנפי משק על בעיקר בבחירות סמכה

מכונה על-ידי הונעו גלגליה הנפש. פור

צב בדייקנות כמעט העובדת יעילה, גדולה,
צעי של רב מספר על־ידי מופעלת אית,
רים.

 אינה זו מכונה כיממה. שעות 24
 עובדת היא בחירות. ערב לפעול מתחילה

הש השנה. ימות בכל ביממה, שעות 24
 :הקלפיות מרשימת השבוע הזדקרה פעתה

 מםא-י של כוחה גדול החדשים העולים בין
הוותיקים. בקרב מאשר יותר

יכו אינה היטב משומנת מכונה גם אולם
 לה, סופק זה משיכה. כוח ללא לפעול לה

 על התנוססו משפניו האיש על־ידי השבוע,
 אימון להצבעת זכה בן־גוריון דויד הקירות.

 מוצקה אך ■מצלצלת, לא מהדהדת, לא —
למדי.

ש ר0ינו1מ האי
 מהצלחתם מכולם יותר מופתעים אולי

 אחדות־העבודוג חברי הבחירות, למחרת היו,
 אנשי מתחריהם על ניכרת במידה גברו הם

ל בניגוד כי ברור התוצאות לאור מפ״ם.
קולו את לקחו עצמם, שלהם השערותיהם

המשו האוצר מן אלא ממפא״י, לא תיהם
מס״ם־המאוחדת־לשעבר. של תף

ה שנתגלה חסרון, היה לאחדות־העב־דה
 היה לא הרעיוני מצעה : חשוב כיתרון שבוע

מסי שונים לאנשים קסם ונוקשה, מגובש
 מות־ עם התמזגו אקטיביסטים שונות. בות

מתו סוציאליסטים מפא-י, על ביקורת חי
 עם בן־גוריון אויבי בוואניסטים, עם נים

חרושצ׳וב. אויב
 אחדות־ של הישגה גם היה במפא״, כמו

 שהשקיע אלון, יגאל :אישי נצתון העבודה
 מפרכת, עבודה של עצומה כמות בבחירות

 ביותר הקטן החוג על גם בנאומיו פסח לא
לתר הצליח לדבריו, להקשיב מוכן שהיה

 פוליטי לגורם האישי כוח־משיכתו את גם
במעלה. ראשון

/או1 ו/או ו/או
השלי לכנסת הבוחרים ממחצית למעלה

לב מתכוננים הם במי השבוע הודיעו שית
 על המפלגות כל ■מומחי שרכנו שעה חור.

 חלוקת של ומסועפות מפורטות דיאגרמות
 פוליטיות עובדות כמה הסתמנו הקולות,
:הבאה הכנסת על חותמן אח שיטביעו

רצי ככוח התגבשה העבודה אחדות •
 הבאה לכנסת להכניס הסתם מן תצליח ני,

ח-כים. 10 של סיעה

 מכריע באופן תשפר זו חדשה סיעה •
 עתה כי מםא-י, של הטכסיסי מעמדה את

 יציבות קואליציות שלוש בין לבחור תוכל
 עם ו/או הדתיים עם ו/או הצ-כ עם —

העבודה. אחדות

 את תחליש החדשה הכוחות חלוקת •
שכו למרות הדתיים, של המקודוממכר כוח
במקצת. יעלה אולי המספרי חם

ואו בכנסת, כוחה על תשמור מפא״י .
במקצת. אותו תגדיל אף לי

 מפתיעה לעליה שזכו הפרוגרסיבים, •
במדינה. מעמדם על ישמרו בהסתדרות,

 בסימן שוב יעמדו לכנסת הבחירות •
הח מפא״י, לבין הצ׳־כ בין הגדול המאבק

חדוות־נצחון. דורה

אורחים
ר האיש כ אגו ה מ
 ורחב־ מוצק־גוף כבד, למכבש שדמה האיש

 מלון של בחדר־האוכל תשומת״לב משך פנים,
 ידעו מעטים רק אך התל־אביבי. רמת־אביב

ר : המשכנעת ההופעה בעל היה מי  עוי
ה חבר ),47( גרפה היינריך אוטו ד״ר דץ

ה לעניני וועדתה וראש הגרמני בונדסראט
שילומים.
 שביקרו אחרים נוצרים לגרמנים בניגוד
ב שקל חנפני, גרפה היה לא בישראל,
 וביקורתו. הערכתו דברי את פרוסית יסודיות

 קודם ביקורת מתח האנובר העיר ליליד כנאה
 (ייסף) ״ד״ר :דעתו הדואר. סדרי על כל

 השכלה בעל מדרזדן, מצוין אדם הוא בורג
כש אולם עולמית, מדינית ותסיסה רחבה

 הדואר ליעילות הפוך ביחס עומדים רונותיו
״כאן צרים בארץ הכבישים : שניה ביקורת !

הקלפי לפני מפלגות תוי אוספת ילדה
הנפש צפור ונם הנל,

917 הזה העולם


