
במדינה
העם

ראשון משב
בעיצומו. עדיין היה והמדכא המעייף הקיץ

 להבחין השבוע היה אפשר בערבים אך
 את שבישר קרירה, רוח של ראשון במשב
 הראשונות הגשם טיפות המתקרב. הסתו
הטבע. תחיית את בישרו בצפון

 באותו נמצא המדינה של הפוליטי הנוף
מצב.

מפלגות
!־□״׳׳ מול ריאמלט

 — דרכים פרשת על עמד דיין משה
שוב.

ל עצמו את חשב חודשיים לפני עוד
ל לדעתו, הלכו, רפ״י אנשיי מאד. חכם

 על יימאס אשכול לוי התאבדות. קראת
 העם ייזכר דיין, חשב כך ואז, כולם.
 אותו יקרא בגיבור־סיני, המכריע ברגע

המדינה. להנהגת
 לא־פוליטי, אבל — יפה חלום היה זה

 נתגשמה לא כל קודם במידבר. פרס
 של לדעתו בניגוד רפ״י. לגבי הנבואה

 מפלגתי כדמגוג פרס שמעון נתגלה דיין,
ה על במהרה התגברה רפ״י לא־מבוטל.

 השני, במקום התבצר פרס דיין. של עדרו
 לעבוי־ סבירים סיכויים כיום יש ולרפ״י

 להיות ובכך — המנדאטים עשרת את
 בגודלה הרביעית או השלישית למפלגה
השישית, בכנסת

נוצ לולא דיין, את מדאיג היה לא זה
תיכ רפ״י כי טובים סיכויים בינייתם רו
אותו. הרגיז כבר וזה הבאה. לקואליציה נס

 לסיעה בזילזול להתייחס היה יכול דיין
 במידבר. ותתנוון שתסתאב אופוזיציונית,

 לשמעון עתיד נשקף לא זה במצב כי
 היה דיין של הוותיק ידידו־מתחרהו פרס.

ה מן קצר זמן תוך זה, במצב יורד,
ורענן. צעיר נשאר היה דיין ואילו פרק,

נשת בינתיים אך לקואליציה. רפ׳׳י
ב יורד החל המערך בארץ. הסיכויים נו
 הוותיקים אנשי־מפא״י גם הציבור. ניעי

ל הכזיב שאשכול זה באוזני זה התלחשו
פולי מישקל־נוצה בעל הוא וכי גמרי,

 על הגולל את סתם הרע לשון חוק טי.
ופיקח. ממולח כעסקן אשכול של יוקרתו
 מוחצת מסלה רפ״י תנחל לא אם לכן,

 מפא״י עסקני כי לוודאי קרוב בבחירות,
המפד״ל) (ועם עימה קואליציה יעדיפו

כזאת קואליציה אחרת. אפשרות בל על
 ובלי לכלבים, שייזרק אשכול, בלי —

 על לוותר כזה במיקרה המוכן בן־גוריון,
 פרס לשמעון תתן — הרשמית המנהיגות

עמדת־מפתח.
ב הבאה, שבממשלה האפשרות נוצרת
חיים או חושי אבא כמו איש ראשות

 דיין, ואילו כשר-הבטחון. פרס יכהן צדוק,
במהרה. יישכח כלשהי, חברת־דייג כמנהל

 היה יכול לא גם דיין שחור״. ״דגל
ש בן־גוריון, דויד של מרמזיו להתעלם

 גילויים מצביא־סיני על לגלות עלול הוא
בלתי־נעימים.

 כי מיד הבחין דיין כמו פיקח איש
לא קיביה טבח על בן־גוריון של דבריו

 שהרי נגדו. אלא לבון, נגד מכוונים היו
 הוא — פלילית פקודה לבון נתן אם
 כפר־קאסם, דין פסק לפי לדיין. אותה נתן

 כזאת, פקודה שיל שחור״ דגל ״מתנופף
פלילי. פושע הוא אותה המבצע וכל

 בן־ הודעת את להכחיש מיהר דיין
 — הרמז את הבין הוא אבל גוריון.

 השבוע הפוליטי. מצבו חומרת את וגם
לרפ״י לחזור עשוי שהוא רמזים הפיץ

 לשמעון מעל ברשימה יועמד אם —
 תיק- את לעצמו לתבוע שיוכל כך פרם,

 של בממשלה תיק־החוץ את או הבטחון
מפא״י-רפ״י. קואליציה

הבחירות
ויציב אמת

 עסקני־ הרבה כל־כך אמרו לא מעולם
על זה דברי־אמת הרבה כל־כך מפלגות

השבוע זה.
ה ״הפועל מפא״י, שבועון •

י מצע על צעיר״ ״ פ  מזה ״נודף :י
וקרחנות.״ סנוביזם של ריח

מפא״י: על בגין, מנחם ©
וחנופה.״ כזב רשע, ״שינאה,

 העצמאים הליכרליג! עסקן •
 שאר פרסומי על שערי יהודה

ת: גו ל פ מ אינפנטילית.״ ״רמה ה
 ״בן- אשכול: לוי על מפ״ם •

מתוקנת.״ במהדורה גוריון
ישעי ישראל המערך, עסקן •

הימין.״ מפלגות אחרי מזדנבת ״רפ״י : הו
בך דברי על כתגובה גח״ל, •

 גיל עד חובה חינוך חוק ״דרוש גוריץ:
79".

אבא היפה, עיריית ראש •
בשגי להסתבך ממשיך ״אלמוגי חושי:

עצמו.״ של אות
אשכול: לוי הממשלה ראש •
בדיוניים.״ נימוסים לעצמו סיגל רפ״י
מפוק ״מוצר רפ״י: על המערך •
פק.״
 מגלה ״רפי רפ״י: על המערך •

ממשל־תקין.״ בסדרי שקשור מה בכל בורות

תצפית

שפי שמשון יעקב עורך־דין •
 ניאו־פאשיסטית ״קבוצה :רפ״י על רא

מנהיג.״ עומד שבראשה
״שפי שפירא: על פרס שמעון •

ה המק־קארתית האסכולה את ביטא רא
מפא״י.״ בצמרת קיימת
:שדמי נחום המערך עסקן •

 שבן־ היהודי ולעם למדינה הוא ״אסון
 רודנות של סממניה כל כבעל נתגלה גוריון

למדינה.״ סכנה מהווה הוא וכי
״לא אבנר: ארי רפ״י, דובר •
 בהפקרות־ מפא״י נציגי עם להתחרות נוכל

לשון.״
אלמוגי: יוסך רפ״י, עסקן •

 אח־ עסקה באושוזיץ, יהודים שרצחו ״בזמן
מפא״י.״ בפילוג דות־העבודה

 מגורי־כהן יוסך גח״ל, עסקן •
ערום.״ ״שועל :בן־גוריון עד

כספי, מיכאל רפ״י, פרקליט •
)10 בעמוד (המשך

אינה חאמיתית הסיבה לצרפת. יוזמן לא עכד־אל־נאצר גמאל •
 מצריים נשיא ני להזמנה, כתנאי דרש, דה־גול הנשיא בישראל. בלל קשורה

מושבות בעבר שהיו האפריקאיות, במדינות פעולת־חתירה לכל קץ ישים
מצריים נשיא מאחורי־הקלעים. הצרפתים כיום גם שולטים ובהן צרפתיות,

זה. תנאי לקבל סירב
 עשויה חדש״ כוח - הזה העולם ״רשימת של הופעתה •

ברשימת־המועמדיס האחרון ברגע ניכרים לשינויים להביא
 פעילי־ בין גוברת והדינאמית, הצעירה הרשימה נוכח מפלגות. כמה של

מחשש שלהם, הרשימות את גם לרענן שיש התחושה המפלגות של התעמולה
השבוע שהתחוללה המהפכה החדשה. לרשימה קולות לנדידת הדבר יביא פן

 עסקנים כמה מרשימת־המועמדים הרחיקו המרכז חברי מאה כאשר במפ״ס,
לכך. ראשון סימן היא יותר, בצעירים אותם והחליפו קשישים,

 עם לעובדה, תיהפך לרפ״י דיין משה של הצטרפותו •
פרס ששמעון לאחר לכנסת. רפ״י של המועמדים רשימת הגשת

 אחרי שני במקום המועמדים, ברשימת לפניו יופיע דיין משה כי הסכים
לרפ״י. דיין של להצטרפותו האחרון המכשול הוסר בן־גוריון,

של פעילותו על בחריפות יגיב יוסך דוב המישפטים שר •
לא יוסף הרע. לשון לחוק מסביב אשכול, לוי הממשלה ראש

את מלהאשים יימנע
ל־ בהתכחשות אשכול ^,

 מפני פחד מתוך
 מן זה אין העיתונות.

יבהיר, יוסף כי הנמנע
ש הציבורית שלוועדה

ה החליטה הקמתה על
להיות יכול לא ממשלה

 מעמד ושום ערך שום
 וכמות חוקית, מבחינה

 פעי-ש אחרת ועדה ככל
 נהואי מעלה אינה לותה

מורידה.

 חדש נושא •
 על רפ״י להתקפות

פינחס שר־האוצר
 ב־ מחבל הוא :ספיר
 איסוף־הכספים עבודת

 בזזו״ל. הרשימה של
 נוהג ששר־האוצר בעוד

 כספים העברת לאפשר
מפ של לקרן־הבחירות

 בצורת שונות לגות
 במסגרת תרומות־צדקר!/

 על־ המוכרות מגביות
 מס־ההכנ* שלטונות ידי
 אין בארצות־הברית, סה

 זאת לעשות מוכן הוא
זו בצורה רפ״י. למען

ניכרים סכומים הוקפאו
שקופות־ שעה בחו״ל,
.מתרוקנות בארץ י רפ״

 בגין מנחם •
 את להפסיק ייאלץ

ש התעמולה מסע
ול גח״ל למען לו

אמרי לדרום צאת
מג לערוך כדי קה

 צרכי־ למימון בית
דחופים. כחירות
 הסכומים כי מתברר

קרן־הבחירות. בראש העומדים את הכזיבו בישראל להשיג גח״ל שקיוותה

 למלא יוכל לא אונטרמן יהודה איפר הראשי הרב •
הרב והחוקיים. הציבוריים תפקידיו את הקרובים כשבועות

 ברבנות היחידי השולט בבית־החולים. לחדרו ניכר זמן מרותק ישאר
 בין היחסים את שיחריף נסים, יצחק הספרדי הראשי הרב יהיה הראשית
הראשית. והרבנות המפד״ל

 יצחק ח״ב של משפטו גם יגרום למפד״ל אי־נעימות •
השבוע כראשית שייפתח תל־גיבורים, פרשת גיבור רפאל,
 התביעה נכשלו. המשפט מימדי לצמצם המפד״ל ראשי של נסיונותיהם הבא.
 המעורבים כל של חלקם את בהרחבה תגולל עדים, עשרות מצידה תזמין

הבריאות. שר מגן שהיה מי ובראשם בפרשה,
 הפגנה יערכו חדש" כוח - הזה העולם ״רשימת ראשי •

המש בהסכמת תיערך ההפגנה הכנסת. מול )"1.9.65( זה רביעי ביום
משעה שקטים, במישמרות־מחאה להתייצב נקראים הזה העולם ואוהדי טרה,

 הרע, לשון חוק על הדיון עריכת בעת אחרי־הצהריים, 2 עז לפני־הצהריים 11
הכנסת. של הפגרה במושב

14609 הזה העולםג,


