
בטורות הזכויות מתצפית
ישראל פי מתביעתו, ירפה לא ארצות־הברית נשיא •

 שבשיחה כך, על להסתמן ימשיך קנדי מהפליטים. ניכר חלק תקבל
 כי ישראל, ממשלת דאש הבטיח 1961 בקיץ בן־גוריון דויד עם שקיים אישית
 את ישראל תתרום הפליטים, בעיית לפיתרון מעשית הצעה שתועלה ברגע

 נוכח זו, הבטחה מקיום להתחמק ישראל מעוניינת קנדי, סבור עתה, חלקה.
עצמה. מפא״י בתוך אפילו בן־גוריון יעל שנמתחה הביקורת
 כן־גוריון יצא לפיה הצעה, תועלה המפלגה צמרת בפני
לו אין כי לנשיא להסביר ינסה בה קנדי, עם חדשה לפגישה עצמו
 יכול הוא אין מדוע הסיבה וזאת פליטים, להחזרת בכנסת רוב להשיג סיכויים
אשכול, לוי שהשרים לאחר ,זו הצעה ידחה עצמו בן־גוריון בהתחייבותו. לעמוד

נסיעה נגד דעתם את הביעו שפירא ומשה אלון יגאל ספיר, פנחס דיין, משה

מח יפרסמו כעולם, שונים ממקומות נוצריים, אנשי־דת •
תבוא זו קריאה ככרית־המועצות. היהודית הדת רדיפת נגד אה

 ממשלת מצד הכרה להשיג לאחרונה שניסה היהודי האירגון בני־ברית, ביוזמת
סמוך תפורסם הקריאה כי יתכן בתפוצות. היהודי העם כנציג ברית־המועצות

השנה. גם מצות אפיית הותרה לא ברוסיה כי יוברר אם הפסח, חג לפרוס

 לקיים כתביעה מפא׳״י, נגד יתאחדו הכנסת מפלגות בל •
הבחירות נערכו כה עד במועדן. המקומיות לרשויות הכחירות את

הבחירות בגלל לכנסת. הבחירות נערכו בו יום באותו המקומיות לרשויות

במדינה
 מרוצה אינו בן־גוריון שדויד סוד, זה אין

ובמוס בד״ רואה הוא כיום. המפלגה מפני
 שנכפתה צולעת, פשרה העליונים, דותיה

 לבון. פרשת בימי חולשתו בגלל עליו
 מתוצאות לגמרי שהתאושש לאחר עתה,

 ייערכו אם תיקונים. להכניס רצונו הפרשה,
 יסכים לא שוב למשל, חדשות, בחירות
 על לכנסת המועמדים רשימת את להשאיר

 כסה ויונה שרת משה כמו יריבים כנה.
 ממנה יוצאו או הרשימה, לתחתית יידחקו
כליל.

היב הענפים כל את לכרות ינסה ״הוא
 ״כדי המפלגה, מעסקני אחד הסביר שים,״
 הצעירים לעצים מסביב השטח את לנקות
 בלבד זו שלא משוכנע הוא טיפח.״ שהוא

קרו בחירות ממערכת מנצחת תצא שמפא״י
 צעיריו ישתלטו הזדמנות שבאותה אלא בה,

 ישלטו בהנהגה המפלגה. מנגנון על סופית
ביקרם״. ״רוצה שהזקן האנשים

ה הסיבה איחוד. איחוד, איחוד,
ב בן־גוריון דויד מעוניין שבגללה שניה,

ה המפלגתי בנוף קשורה קרובות, בחירות
כללי.

 מפלגות מדי יותר ישנן כי סבור הוא
 לשינוי חוק להעביר היה יכול אילו בארץ.

 רב. ברצון זאת עושה היה שיטת־הבחירות,
 שואף עתה, לעת כזו אפשרות באין אולם
 אי־ על־ידי הקטנות המפלגות לחיסול הוא

 בחירות עריכת המפלגות. בין חוד־מרצון
 מפלגות כמה דוחפת לדעתו, היתה, חדשות

גדולים. בגושים להתלכד
 של האיחוד להצעת בחיוב ענה עצמו הוא

והכ פרס שמעון חזר זמן אותו בן־אהרן.
 היה לא לשלטון. פסולה אינה חרות כי ריז,
 באפשרות מעיינת מפא״י כי לכך, רמז זה
 ביקש שפרס אלא חרות. עם קואליציה של

 לעודד מנת על לחרות, תעודת־הכשר לתת
 לחשוש מבלי עמה, להתאחד הליבראלים את

 לתמיד נידונה תהיה המאוחדת שהמפלגה
האופוזיציוני. למידבר
 לבן־גוריון רצוי חרות־ליבראלים איחוד

מפ במקום ימני, גוש יצירת סיבות: משתי
למפ דוגמה מתן סחטניות, זעירות לגות
 גם ידרבן הימין איחוד אשר השמאל, לגות
להתאחד. אותן

 אין למעשה, ואבדנו. - גצחון עוד
 לתוכניות המתנגד מפא״י בתוך איש כמעט׳

 מתקוממים רבים אך בן־גוריון. של הגדולות
להש המתכוונת יותר, הקטנה תוכניתו נגד
ה מוסדות על צעיריו את לאלתר ליט

מפלגה.
 לוי האוצר שר ניצב המתנגדים בראש
 עריכת טהורה: כלכלית היא טענתו אשכול.
 100 של לביזבוז תגרום חדשות בחירות
ה של ישירות בהוצאות הן לירות, מיליון

 שמפא״י והטבות בהקלות הן מפלגות,
 של שונים לסקטורים לחלק נאלצת תהיה

ה הלאומי. המשק חשבון על האוכלוסיה,
 אינן בקלפי מכריע נצחון על נבואות
 והמפוכח. הציני אשכול על רושם עושות

סיסמ היא ואבדנו!״ — כזה ניצחון ״עוד
האוצר. שר של תו

 הבטחת תפקיד את עצמו על נטל כן על
 מחיר כל הצבאי. המימשל להמשכת הרוב

בהר קטן לו נראה קולות לקניית שישלם
 הוא הבחירות. לעלות שעלולות ממה בה
 שיסיר עצמו, בן־גוריון על ללחוץ ניסה גם
 המימשל יבוטל אם ההתפטרות איום את

הצבאי.
 בן־גוריון אהבת את הגדיל לא זה כל

 אשכול הצליח שמאז עוד, מה לאשכול.
 בן־גוריון אין הנוכחית הממשלה את להקים
 המוצהר היורש תואר מהענקת מרוצה

לאשכול.
עצ בן־גוריון מתחילה. ההסתערות

 אך אשכול. נגד צעד שום עשה לא מו
 שונים אישים החלו שונים, מכיוונים לפתע,

ל שנתקע שר־האוצר על להסתער במפא״י
צולבת. אש

 שהתפתח הקצר הפלירט נפסק בתחילה
בהת פתח אחרי־כן אשכול. לבין פרס בין

 גסה ביקורת מתח הוא אלמוגי. יוסף קפה
 התקפתו בזילזול. עליו דיבר אשכול, על
 הגוש, כראש צפוייה: היתד, נצר שרגא של
 אשכול של החזקה היד עם משלים הוא אין

 לשלושה המפלגה. מנגנון על והשתלטותו
ההת מחלקת ראש אשר דיין, הצטרף אלה

 כשר־החק־ לו הפריע אשכול לוי יישבות
לאות.

מז מצד באה ביותר המסוכנת ההתקפה
יוקר כל כאשר בקר. אהרן ההסתדרות, כיר
הכלכ בתוכניותיו תלויה אשכול של תו

 תוכניות לרסק ההסתדרות מזכיר יכול ליות,
 ניצב שמאחוריו — עוד מה בקלות. אלה
 נגד בו להשתמש שירצה בן־גוריון, דויד

אשכול.

העם
שחורות כותרות

 בישראל. השתולל המוות
 בצה״ל רב־סרן דרס בו יום, אותו מאז

(ה הדרך בצד למוות והפקירו חיפאי זקן
 מחול־התאונות. פסק לא ),1327 הזה עולם

 המעשה מבצע על בגלוי שחיפו השלטונות,
לר נאלצו שמו, את לגלות וסירבו השפל

 מגואלים־ מיקרים של ארוכה שורה שום
בדם.
מכו המהלומות. ניתכו עצמו צה״ל על

 לסדום בדרך התדרדרה חיילים עמוסת נית
 מוזרה. מרשלנות כתוצאה באר, תוך אל

 ליד התרסק חיל־האוזיר של מטוס־סילון
 של נהגה את עמו לקח הטייס באר־שבע.

 שהועלתה השאלה בכביש. שעברה משאית,
מסו אימונים לערוך צה״ל חייב מדוע מיד:
 על־פני גדול, עירוני מרכז ליד דוזקא כנים

הומה? כביש
 כאשר בנס, נמנע יותר עוד גדול אסון

 ממדי שימוש. מכלל שלם נמל־תעופה יצא
ה כי עד כזה, להיקף הגיעו חוסר־היעילות

 נמל הטבע: מדרך אינו כאילו ניראה דבר
 ו־ חסרי־דלק מטוסים לחלוטין, שותק לוד

 מאות של מותם באוויר. חגו עמוסי־נוסעים
 של הנחפזת לפתיחתם הודות רק נמנע

צבאיים. שדות־תעופה
 אלוף־ נקטל באפריקה, אחרת, בתאונה

 הבטחון, משרד נציג עמיחי, איתיאל מישנה
ובתו. אשתו עם יחד

התאו גל גבר הממלכתיות, התאונות בצד
 את הארץ הקדיש אחד בוקר הפרטיות. נות
 הרבות התאונות לתיאור האחרון עמודו כל

 של קציר — בלבד האחרונה ביממה שאירעו
ה החודשים את שהזכיר ופצועים הרוגים

מלחמת־העצמאות. של ראשונים
 היה יכול דתי אדם אלוהים. אצבע

מ אזהרה אלוהים, אצבע אלה בכל לראות
 היו הזה, בדור נביאים חיו אילו גבוה.

 מתחננים עטופי־שק, בשער, השבוע עומדים
 ולתקן האלוהית לאזהרה לשעות העם בפני

המועד. את איחר בטרם דרכיו, את
עסו היו במדינה הדתיים המנהיגים אולם

 של לאנשי־החושך קולותיהם במכירת קים
 היה חדש, נביא קם אילו הצבאי. המימשל

 רשיון לו להעניק מסרב הדתי שר־הפנים
מת היה ושרות־הבטחון פומבית, להופעה

עקבותיו. על חקה
להשתולל. הוסיף המוות

מפלגות
תיורש על הסתערות

 בחירות בעריכת מעוניין בן־גוריון דויד
 של הצמרת חברי כל יודעים זאת חדשות;
 המימי רקע על יהיה לא זה ״אם מפלגתו.

 ממקורביו, אחד השבוע התנבא הצבאי,״ של
אחרת.״ סיבה ימצא ״הוא

פנימית: מפלגתית היא הראשונה הסיבה

ן ו ש י ל נ ו א ג ה

 זו. בהצמדה שיבוש חל לבון, מפרשת כתוצאה החמישית, לכנסת המוקדמות
 מקומיים עסקנים עשויים נפרדות, בבחירות כי הדעה, קיימת מפא״ו במרכז

 את יזניחו המקומיות, לרשויות בחירתם להבטחת כוחם כל את לרכז רבים
 דבר כי יודעות האחרות המפלגות לכנסת. הבחירות בעת הכלל־מפלגתי המאמץ

 את לבצע ׳עליה ילחצו כך משום ודווקא במפא״י; נקודת־תורפה מהווה זה
דיחוי. ללא הבחירות

כ עמדתה עבור תשלום זאת בבל תקבל אגודת־ישראל •
 האחרון, בחודש התגלו שפרטיו המשא־והמתן, הצבאי. המימשל פרשת

 האגודה נציגי ארבעת הצבעת עבור לשלם מוכנה היתה מפא״י אשר למחיר נגע
גם לאגודה לשלם מפא״י הסכימה סודי, במשא־ומתן אולם הצבאי. המימשל בעד

העובדים אידגון קבלת את יסדיר כי הבטיח אף אשכול לוי ההימנעות. תמורת
 הביצוע את לדחות סיקש רק הוא ולקופת־חולים. המיקצועי לאיגוד האגודה של

יותר. שקטה לתקופה
האחרון בזמן ״דבר״. במערכת מפלגתי קומיסאר ממי צפוי •
 מועמד מדי. עצמאי קו הנוקט ההסתדרות, בטאון על הביקורת במפא״י גברה

ברקת. ראובן עצמו, מפא״י מזכיר לתפקיד:

בתב־האישום את האפשר כבל לצמצם נסיומת נעשים •
מפר קשה נפגעה שיזקרתה המפד״ל, שפיגל. בפרשת המעורבים נגד
משתי־ לצאת שפיגל יהודה עלול המשפט, יריעת תתרחב אם כי חוששת זו, שה
על־ידו. שנאספו ״התרומות״ יעל המפלגה ראשי יידעו אומנם כי ולאשר קתו

הפרקליטות. על כבד לחץ יופעל על־כן
תל־ כנקים שני נגד משפטים מכינה הכללית התביעה •

 בלתי־חוקית ריבית בגביית הן כנראה, יואשמו, אלה בנקים מנהלי אביביים.
 מס־הכנסה נציבות ממסע חלק זה יהיה למס־הכנסה. בלתי־נכונה בהצהרה והן
מלא. מס מתשלום משתמטים נגד

ב מלחמתו את לחדש עומד גרינברג (״רומק״) ראובן •
היח לא האחרון מעצרו כי הנשבע גרינברג, תל-אכיב. מחוז פרקליטות

 מתכוון המחוז, פרקליט נגד מנהל שהוא חקירה לסכל כדי רק ובא מוצדק,
זו. חקירתו תוצאות את הקרוב בעתיד לפרסם
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