
ו

1

1

 עורך ),26( קשת, שה **
להת הרקע תל־אביב: דין, 1*4

 לדעתי היה, לבון של פטרותו
 ה־ המסויימת״. הביש ״פרשת
ה הפרשה בכל הגדולה בעייר,

 אלא צודק מי רק אינה זאת
 מישהו שיש שברור העובדה

 בכל תופס והוא צודק שאינו
בשלטון. עמדת־מפתח היום זאת

★ ★ ★

★ ★ ★
 גנות, ממושב קדאי יץ

 יכול איני בית־דגון: שליד 1 1
שדוא מה מלבד הרבה, לדעת

 שרוצים אלה אלי, שיגיע גים
 אשר הקהל. דעת את לעצב

 הובאה לא היא הרי לפרשה,
מיש של הטוב מרצונו לבירור

התפוצצה. אלא הו,

והערב השכם מרובו עריהם המסוימת׳ הבטחונית ״הנושה ומה הביש״ ״עניו מהו

 לקהל נראית שהיא כפי כולה, הפרשה את האופפת האפלולית האווירה
 החוץ ועדת ישיבת בתום שצולמה זו, בתמונה משתקפת המבולבל,
עתונאים. עם משוחח מימין), (שני ברגר הרצל הוועדה, יו״ר מ״מ והבטחון.

• רו ),72(קריינרמן יים ך אי תל־אביב: חשבונות, אה | ן
ה מחפשים מה לשם יודע נני

 כאלה דברים בישראל אנשים
 תשע לפני עליתי בהם. להתעסק

 על מברך ואני מרומניה שנים
 14 עובד כאן. שאני רגע כל

 אני בחלקי. ושמח ביום שעות
 ומוכן הזאת הארץ את אוהב
רגע. בכל בעדה למות

★ ★ ★

ער- שרו דעתו ומת יורע מחאתה הארץ: ברתב׳
מו ),28( ליפשיץ ויד ך•  אינני תל־אביב: ציא־לאור, ן

 לבון התפטר בדיוק מדוע יודע
 לכל עתה שגרם דבר בשעתו,

רו רוב אולם והמהומה. הרעש
שאי אף־על־פי הקהל, של בו
 המדובר במה כמעט יודע נו

 מדו־ פרטים יודע שלא ובוודאי
 משום מצדד הפרשה, על ייקים

הח הנקודה בלבון. דווקא מה
 היא העניין בכל ביותר שובה

ה הפרסטיז׳ה מכת הינה שזו
 ביג׳י שקיבל הראשונה רצינית

 קשה לו ויהיה המדינה, קום מאז
 תהיינה ממנה, להתאושש מאוד

תהיי אשר הסופיות תוצאותיה
לירי סימן אפילו זה אולי נה.
 ירי־ :היחידה האור נקודת דה.

ב המיליטאריזם של דת־קרנו
 מקודש. הינו היום שעד מדינה,
 מ־ מנצח יצא דבר של בסופו
 על בתככים שיגבר מי הענין
רעהו.

 חקלאי, )23( ורקד שראל *
 ל־ שהיתר, חושב אינני נען:

 בשעתו. להתפטר סיבר, לבון
 — סיבה לו היתר, אולי בעצם,
ש מהדברים כתוצאה לא אולם
 כתוצאה אלא בעצמו הוא עשה

 מסביב. אותו שאפפה מד,אוירה
 שניסו הגירסה את מקבל אינני
 לזה יש כאילו בעתונות לתת
 ה־ בשרות כישלונות עם קשר

 צריך לדעתי, הישראלי. בטחון
 בשקט. הפרשה את לברר היה

 לא אך להעלים, אומר אינני
 חושב אני כזו. סערה לעורר
 החזקה. בעמדתו יישאר שפרם

 אותו מכיר בן־גוריון הרי כי
 היה יכול רצה לו מעשיו. ואת

 כמה לפני כבר ממנו להיפטר
 הדברים. התרחשו כאשר שנים

 יש אז זאת, עשה שלא מכיודן
 גם זאת ייעשה שלא לשער
 אף־ פרם של לצידו ויעמוד היום

ברור. לדעת שקשה על־פי

י ב אח, )58( שרייכר ^
 כמה לפני עד תל־אביב:

ה מכל להתעלם ניסיתי ימים
ש העתונים את שמתי פרשה.

ה בימים בצד. זה על כתבו
 כאלה ממדים קיבל זה אחרונים

 מזה להתעלם היה שאי־אפשר
 איני שקראתי, אחרי גם ייותר.
ד,ענין. על דעה לחוזת רוצה

★ ★ ★

),22( זילכרליבט סתר ^
יו אני תל־השומר: אחות,

ענ בגלל התפטר שלבון דעת
 היה צבא. בקציני הקשורים יינים
 להתמצא מבלי חקירה. עם עסק
 להיכנס ומבלי הזה הסבך בכל

 הרבה היה לדעתי הרי לפרטים,
 משקיעים היה לו מועיל יותר

 שמבזבזים ר,תועפות הון את
וחקירות. משפטים על

★ ★ ★
ם ה ר ב בעל ),25( זילפה ^

כמו רמת־גן: ספרים, חנות 4^
שית בשעתו, עליו, שלחצו בן

 בעצמו. התפטר לא הוא פטר•
 ולבון הפידאין תקופת היתר, זו

 אינו שהוא לדעת כנראה נוכח
ב העניינים על להשתלט יבול

 שניסה אחרי הבטחון, משרד
 בכל שרצו כיוון יכולתו, כמיטב
בן־גוריון. את להחזיר תוקף

 כלכלן, ),26( אביב ויד ^
 כי התפטר לבון ירושלים: |

 לו בנה הוא נוח. לו היה לא
כ שם. לו וטוב גדולה ממלכה

 הוא הבטחון משרד את שעזב
אי הולך. הוא לאן בדיוק ידע
 הלך שהוא זאת עם אומר נני

ההיס אורך לכל הטוב. מרצונו
 מאבקים קיימים האנושית טוריה

 מיני אחת דוגמה וזו אישים בין
 יגיעו שכולם בטוח אני רבות.
ייע לא ראש שום השווה. לעמק

 עברה הצרפתית המהפכה רף.
 קסט־ פידל של משטרו לא וכאן

 בין כזו מתחרות להימנע רו.
 אחד זה כי אי־אפשר, — אישים

 הדמוק־ את המאפיינים הדברים
 אצל מקבלת היא לעתים ראטיה.
 ילדותית צורה מסויימים אישים

 שהחליטו רק חבל וקיצונית.
 שמבחינה העניין, את לפוצץ

 לנו מוסיף לא וחברתית מדינית
נאה. בצורה ליישבו במקום דבר,

 שטות זו היתד, :״דן״ הג ן•
 את לאור להוציא מלכתחילה ■1
למדי להביא היכולה הפרשה, כל
התרח בה התקופה נזק. רק נה
 הסיב־ פרץ שבגללם הדברים שו

 מיב־ תקופת בערך, היתה, סוך
 עוד נעשו ובודאי — סיני צע

 וגדולים. קטנים משגים הרבה
 כעת להוציא מתחילים היינו אם
 בבירורים מתחילים הכל, את

 לבון סוף. לדבר היה לא כאלה,
עצ הוא עוול. לו שנעשה צועק

 די ויש טהור כל־כך אינו מו
 הוא הפרטיים. בחייו גם פגמים

 רצינית, לעמדת־מפתח כעת הגיע
 אסור בשקט. שם לו שישב

 עומד שסופו במשפט להתחיל
 קאסט־ משפט כסוף להיות אולי
 אינו העניין אם יודע מי נר.

 זה ולמי באסון? להסתיים עלול
 שהמדינה חושב אינני דרוש?

 ירפיחו פרטי אדם איזשהו או
הזה. העסק מכל

 פקיד ),52(הדכרמן נחס ן*
 אני תל־אביב: טוטו־כדורגל,

 אני לדבר. לי ואסור מפא״יניק
 רן־גוריון מדויד לשתוק. מוכרח

 כולם קטן, הכי המפא״יניק ועד
 לא מאתנו אחד אף שלי. חברים

וקו קרה בדיוק מה לדעת יכול
 להיות אפשר אבל בארץ. רה

 כל לבסוף. יסתדר, שהכל בטוח
ישנו. שדויד׳ל זמן

★ ★ ★
חק מרסס ),19( חיו ויד ץ■•  קצת שמעתי נס־ציונה: לאי, ו
 כלל בדרך אני הזה. העניין על
כ בדברים הרבה מתעניין לא

 על קורא אני אם אפילו אלה,
 יותר בעתונים.*אני לפעמים זה

 בכל אבל בבחורות. מתעניין
 אני זה. בעניין מושג לי יש זאת
מהפכה. באיזו קשור שזה יודע


