
תל־אביב הספורט, בהיכל 8.00 בשעה )29.1.75( הערב
במסגרת גומלין משחק

בכדורסל האירופאית המקצוענית הליגה
סאבוס ישראל

נגד
משוו״ץ ה״אלפינים״

ח * ת ה * מעולה כדורסל * מ ת חווי * ספורטיבי
 בערב 8.00ב־ בפברואר 3 ב׳ ביום

גומלין משחק
בערב 7.45ב־ בפברואר 1 במוצ״ש

מבלגיה ה״אויות־־ ס ־ ישראל נו שו
נגד נגד

ס ־ ישראל סאנו מבלגיה ה״אויות־
 ומפעלים, מוסדות מאורגנות, לקבוצות הכרטיסים. משרדי וביתר ״הדרן״ במשרד להשיג כרטיסים

וסטודנטים. נוער, לחיילים, הנחות ״הדרן״. במשרד הנחה כרטיסי

8י1יהגי3 *1 * 1ץ וף־־ו■

זו1($6יץ ״פריז הצמרת אופנאי
 העונה סוף מכירת החכה

35 אלנכי פינת 4 הס זרח

במדינה
העם

קטגה אש

גדול עשו תאחור׳
 ספגת נשקפת האס
 ?ממשלתו וםש6

רבץ? יצהר! ש?
 מסע נערך שבועיים לפני השבת ביום

 בהרצליה. הבתים לאחד לרגל עליה של
 הגיעו קצרים, זמן בהפרשי זה, אחר בזה

 שר' פרם, שמעון שר־הביטחון למקום
 יוסי המערך וח״ב עופר, אברהם השיכון
 שאין אישיות לבקר עלו שלושתם שריד.

 שר־החזץ — ממלכתי מעמד כל כיום לה
 — בהווה בית־ברל מדרשיית וראש בעבר
אבן. אבא

השמו וחרושת ,!מיספר ימים רק חלפו
 אלה. ביקורים סביב לפעול' החלה עות
 הביקורים מאחורי כי לספר שידעו היו

 שכוונתה חשאית מזימה נרקמת האלה
 להדיח המדינה, בהנהגת מהפכה לחולל

 סגנו ואת רבין יצחק ראש־הממשלה את
הבכי מתפקידיהם אלון יגאל ושר־החוץ

 לידי במדינה השילטון את ולהחזיר רים,
 ההיסטורית. מפא״י את שתייצג קבוצה
 אבא של לביתו פרם הגיע כאילו סיפרו

ל להצטרף נכונותו את למשש כדי אבן
 שריד יוסי בא וכאילו כזאת קואליציה

 של תומכיו מטעם נגדית, בשליחות אליו
 למחנה הצטרפות ממנו למנוע כדי רבין,

רבין. מדיחי
 שהציף השמועות גל כמו אלה, שמועות

 התארגנות על כשבוע לפני המדינה את
 היו לשילטון, להחזירו דיין משה תומכי

 עומדת אינה המדינה בעיקרן. מופרכות
 מיידית סכנה קיימת לא פוטש. סף על
 למוטט כדי ואישים גופים התלכדות של
מראשות להדיחו רבין, של ממשלתו את

ה מסע אחרת. ממשלה ולהקים י,ממשלה
 מצד הן בעתונות השבוע שנערך הכחשות

כאי רבין, אנשיו!של מצד והן דיין משה
 על להסתער דיין של בכוונתו אין לו

 מפני חושש רבין אין וכאילו השילטון
המציאות. את מה במידת שיקף דיין,

 עשן אין בהם המקרים בכל כמו אולם
 שהום־ העשן מסכי :הפעם גם כך אש, ללא
 שיקפו רבין, ממשלת מעל וריחפו רחו
 המאיימת לוחכנית, אש של מציאותה את

הי שבינתיים אלא בבית. !תבערה להצית
ד מנחלים מורכבת קטנה, אש זו תד, מ  ו

 ללבו־ שהתאמצו כאלה היו אחד מצד צים.
ב לכבותה שניסו אחרים היו ומנגד תה

לדליקה. ותהפוך תתפשט טרם
 רק הצביעה בשטח העובדות ישל בדיקה

המח כל בקרב תסיסה שקיימת כך על
קיי השילטון. מיפלגת את המרכיבים נות
 ומזימות. תוכניות מגעים, גישושים, מים

 מהדרג עסקנים על־ידי נעשים אלה אולם
והשלישי. השני

 בחישה גם כי מלמד העבר ניסיון
 רבין ליצחק היו כד משום מסוכנת. כזאת

לדאגה. טובות סיבות אלון וליגאל
 דיין מישר, מקורבי כגינה. דחליל

 יוזם הוא אין כי בשבועה, עליו העידו
מס בעקבות להפיכה ניסיון כל ומתכנן

 על השבוע שיונחו אגרנט ועדת קנות
 ההדלפות פי ושעל ראש־הממשלה, שולחן
 אחריות מכל אותו יטהרו הן עצמו לדיין

יום־ד,כיפורים. מילחמת למחדלי
הממש בגינת הוצב דיין של הדחליל

 היד, אחד מצד ח״כים. שני על־ידי לה
 בן־פורת, מרדכי המובהק, רפ״י איש זה

התאר של הרושם את עורר שבפעילותו
 אינו שבן־פורת אלא דיין. מחנה גנות
 כמו מדיין. הוראות או הנחיות לפי פועל
 הוא אינטואיציה. פי על פועל הוא בעבר
 דיין, של כוונותיו את ולנחש לפרש נוטר,
עו רבו, של ברמזים ד,ניתלה חסיד כמו
 דיין ממנו מצפה דעתו פי שעל מה שה

 פעמים הרבה כבר הסתבר בעבר שיעשה.
 את מחטיא שוטה, כחסיד נוהג הוא כי

לדיין. מקלקל ואפילו המטרד,
נאמ שריד, יוסי ח״נ זד, היה שני מצד

 במי עצמו את הרואה ספיר, פנחס של נו
 התארגנות את שניפה רבין, את שהמליך

 לעתונות, שיטתית בד,דלפה דיין חסידי
היו מחנה את וללכד לארגן מגמה מתוך

רבין. של לצידו העבודה במיסלגת נים
 ח״כים לפעילות להתייחם מבלי אולם

 האחרונים, בפירסומים שהשתקפה אלה,
 סכנה דיין משד, מהווה העניין לעצם הרי

במשך רבין. יצחק של למעמדו מוחשית

ה העולם14 1952 הז


