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 דויד התקיף מפא״י מרכז בפני בנאומו

ה ותיק״ .שבועון השאר, בין בן־גוריון,
 שבועון כי מען הוא ב״שאנסאג׳.״ עוסק

 מזכיר אינו אך עלילות, עליו מעליל זה
 כדי מפא״י״, ״ראש את רק אלא שמו את

ממשפס. להימלם
 בן־גוריון מר אין לאחרונה כי חוששני

 ב־ ,תפקידיו עומס בגלל דברינו, את קורא
 לדעה נוכח היה אחרת מספקת. תשומת־לב

 להזכירו לרגע אף היסס לא זה שבועון כי
ה כאיש אותו ציין כאשר המפורש, בשמו

 פנחס נגד שנרקמה הנלוזה לקנוניה אחראי
לבון.
? המשפם עם מד, אז

★ ★ ★
 אינו פרם שמעון של מסע־ההשמצות

 אינו אולי שפרס אף — חסר־הומור
 המאמר לשמש יכול כדוגמה לכך. מתסזן
ב השבוע שהתפרסם ההומוריססי הראשי

 במזוזה המודיע דייארי, ביזנס בשם עלון
 הונע סן שעמד היחידי ״העחון שהיה

 בעניין פרם שמעו! נזר אחורי זז הראשון
לבון.״ פרשת

 :פרם״ ״יונייטד של זה בטאון קובל
.מפא׳׳׳ ״צמיר׳ .  דור אוז דסעשה מייצגים .

 ־9למ אנטיתזח הם בארץ. הצעיר המנהלים
 אופיינית כח שהיתח המוגזמת, לגתיות

 ושני לבון הארץ. בבניין מסו״ס לשלב
 ססמליס הזה, והעולם דבר שלו, כלי־הביטו*

.. הקודם ,דורר את .
 חוורו מאז האחרונים, הימים ״בפשרת

(לשו הזדמנויות מספר לי היו סחוץ־לארץ,
.עמו) חח .  אלה, בימים פרס, כי מזבן .

 ולא לבון, על בזיבוריו להיזהר מאוד צרין
 אורי על שאלתיו זה. איש מל שאלתיו
 הזד״״ העולם עורך אבנר׳,

 היד, הזקא זה מרתק נושא על כי מסתבר
 מזלזל ״פרס ולראייה: לדבר. מוכן פרם

 להימנע הבסחה קיים לא אשר כאיש בו
ו ססר מאורעות על ממו״ם מאמר מפרסום

 שהבטיח.״ למה בניגוד שנים, לפני סח,
 יהודית בדיחה מזכירה זו תמוהה טענה
 בססרומה, המדובר אין בל, קודם נושנה.

 בנמל שטובעה ר,אוניה בפאטריה, אלא
 לפרס הבטיח לא אבנרי שנית, חיפה.

נסי על החקירה מפירסום להימנע )1953(ב־
 ההגנה, שליחי בידי פאטר־ה פיצוץ בות
 לפרס המאמר את להראות הבסיח אלא
פעו ישתף שפרם בתנאי — פירסומו לפני

 מילא לא פרס הפרשה. על האמת בגילוי לה
 פורסם לא המחקר שלישית, זה. תנאי

בתי אז הסתפק )840( הזה הסולם מעולם.
ב לנגוע מבלי עדת־ראייד., רפי קצר אור

האח שאלת את לנתח ומבלי הישנים פצעים
 ממאה למעלה שהפיל האיום, למישגד, ריות

חפים־מפשע. קורבנות
 ההתקפות כל ״או בפיליסון: נמשיך אבל

 נגד אבנר׳ אורי של החריפות האישיות
 — אבנר׳ נכשל בח במשימה שהצליח האיש

 לא — בן־גוריון של אהדתו את לרכוש
 כתלמידו פרס. של בלבו שיגאה בל תשאירו

 לשקר כי מאמין הוא כצנלסון, ברל של
 הרעל כל כי משוכנע הוא קצרות. רגליים

ה על-יד׳ בזדון כיום המופצים וחשקרים
 לבסוף יפעלו במדינה ביותר הנקרא שבועון

 יותר יכיר שהציבור לכך יביאו לסובתו,
ה העתון עורן ואת פרס שמעון את סוב

 בלי אך משוא־פנים, בלי מורא, בלי כותב
 אמת.״ בו שהכתוב להכרת

 סרב. את אותו, מבינים שאין מסתבר
 קיתון שונים ממקורות נשפך רבות ״שנים

 פרסומת׳ ,שמעון הוא פרס. נגד הלשנה של
.מזה גדול שקר אין הזה. העולם של . . 

.פיומומת שונא הוא .  להקריב מוכן הוא .
 לא — שלו התפקידים טבור עצמו את

 מטרותיו למען שלו התפקידים את להקריב
 הקאר״ר־סט זאת שעושה בפי האנוכיות,

 ללבון בניגוד לבון. פנחס מר הידיעה, בה׳
 לפני למדינה פרס דואג אבנר׳, לאורי או

 לעצמו.״ דואג שהוא
 זד. משעשע בטאון מספר כך כדי תוך

כליל פרס של חייו קורות את באריכות
 רוזדההק־ וחדור שונא־הפירסומת י,שלמות,

(לדב המצליח הפשוט האיש רבר,־העצמית,
 את לקח מניין דיין. ממשה יותר הרבה ריו)

הביאוגראפיהי פרטי
 נלוז, שבועון מאותו הבדיחה: עוקץ הנה

ש ופסיכוסאתי בזוי קארייריסטי, שקרני,
 דייאר׳, הביזנס מסיים הזה. העולם שמו

מבו ״הביוגראפיה בסוגריים: מאמרו, בסוף
 אחרי־ בידיעות שהופיעו מאמרים על ססת
הזד,״. ובהעולם נות


