
 למא־ נרתמו ואחרים בן־אמוץ דן
 בכנס־הסברה חרות. נגד בקנו

 בתל־ התרבות בהיכל שנתקיים
ה על לבון פינחס דיבר אביב,
 שישב בן־גוריון, חרות. נגד מאבק
 מן להתפעל חדל לא אלי, סמוך

 לבון של והמצויין המבריק הנאום
 נגד המאבק את פתח שלמעשה —

*. חרות

האופנועים •

הבכי גולדה, •

בגין של
 ממונע מסע־ראווה ערכה חרות

מנ המיועד״ ״ראש־הממשלה של
 הפתוחה מכוניתו כשאת בגין, חם

רוכבי- של מישמר־כבוד מלווה

 כי דומה — והמודיעין הרכש כות
 יצא לא במערכת־הביטחון איש
 בור מפא״י יריבי ידיו. מתחת נקי

 את עודדו העיתונות, וכמובן עדה,
ה על שמן ושפכו בזעמו לבון

מדורה...
 שלוחות־הרסן התקפותיו ...חרף

 ב־ חברים שאותם לבון, קיווה
ה בנושאים בו שתמכו ״גוש״,

הצעי ובין בינו בפולמוס קשורים
 מאחוריו יעמדו בהסתדרות, רים
 לו הודיעו הם אולם הפעם. גם

 פותח אתה אם כאן. ״עד :במפורש
 זו לא בן־גוריון, נגד במערכה

אד אלא בך, נתמוך שלא בילבד
הס גם אך נגדך.״ נתייצב רבא,

 לא לשעבר ידידיו של זו תייגות
בהסתערותו המשיך לבון הועילה.

 הבט איש־ציבור? להיות בכלל
 פשוט לתיישים. היו הגדיים :וראה
 זיא־ גולדה, אותם. מכיר אינני
 אודים אצלם היה בן־גוריון מה...

ב שתו הם בדורו. אחד ותומים,
 ולא מפיו, שיאה מילה כל צמא
לו... להחניף חדלו
ההדחה #

 חיש. התארגן תומכי־לבון מחנה
ב 4ה־ שבת, יום המחרת, בבוקר

 אולם לפני התאספו ,1961 פברואר
 ה־ מרכז להתכנס נועד שבו אוהל,

 העולם אנשי סטודנטים, מיפלגה,
 יריבות, ממיפלגות וצעירים הזה

 בעד ונאומים סיסמות והשמיעו
 ושוב שוב בן־גוריון. ונגד לבון

 לחזור לבן־גוריון הקריאה נשמעה
לשדה־בוקר.

 ישיבת את פתחתי היעודה בשעה
 פרץ היה הדוברים ראשון המרכז.

 איש מהרצליה, עורך־דין נטר,
 תקופה שהיה לשעבר, גורדוניה
 אחרי במיפלגה... עסקן מסויימת

 בעד ויוספטל אשכול דיברו כן
 נגדה. ורוטנשרייך שרת ההדחה,
הפר וללא בשקט נשמעו הדברים

חש הצבעה נערכה לבסוף עות.
ה נודעו מתח של ובאווירה אית,

 הצעת בעד הצביעו 150 תוצאות:
 נמנעו. 5ו־ נגדה 96 אשכול,

ועדת־המצע לישיבת כשבאתי
בן־גוריון גם נמנה חבריה שעם —
 הכלכליים הסעיפים את וקראתי —

 נרגש נדהמתי. בו, לכלול שהוצע
 ל־ ואמרתי ממקומי קמתי כולי

 מפא״י את עזבתי ״לא שימעון:
הכלליים!״ לציונים להצטרף כדי

ונבון פרס כין אלמוגי
בכחש״ הצעירים ״יסובבוני

 שנים שעוד מסע — אופנועים
 לבגין, הזכירוהו כן אחרי רבות
בטובתו. שלא

 מהמו־ סאנו תל־אביב רחובות
 וחברינו לבגין, שהריעו ני־אדם
מדוכדך. למצב־רוח נתפסו

ה לאנשי נפלה. לא רוחי אולם
 בן־ וביכללם למטה, שבאו צמרת
 ורעייתו אבן אבא ופולה, גוריון

ש אמרתי, אחרים, ורבים סוזי
 רוכבי־ את תרשום מפא״י כי ראוי

 בספר״הזהב, בגין של האופנועים
מצויין. שרות לנו עשו הם שכן

 מסע־ שראשי ספק לי היה לא
 שגיאה שגו חרות של הבחירות

 בן־גור־ דעת־הקהל. בהערכת גסה
 מרומם, במצב־רוח שרוי היה יון
 שותה ראיתיו הראשונה הפעם וזו

 הוא ורמוט. של אחדות כוסיות
 גם התאווה בזמנו כי לנו סיפר

ליל הפריע שהעשן אלא לעשן,
 יאמץ שעמוס רצה לא והוא דים,

 ולכן הרע, ההרגל את הוא גם לו
הטבק. מן ידו משך

פצוע איש #
 נפגשתי 1960 בספטמבר 25ב־

 רוזנפלד, שלום עם כוס־קפה על
ב פירסם 'מעריב, עיתונו, אשר
 לא עדיין שעליו סקופ, בוקר אותו

ה התלקחותה :שעה אותה ידעתי
 המפורסמת ״הפרשה״ של מחודשת

ה הכתבה כותרת ...1954 משגת
 ציווה ״בן־גוריון :היתה מרעישה

 שגרמו העדויות את מחדש לחקור
ה מהממשלה״... לבון להתפטרות

 ספק, בלי סבר, המנוסה עיתונאי
 כדי מופרז ביטחון מפגין שאני
ו המתרגשת הסערה את לשכך
מת הרגשתו לפי כי והעיר באה,
 עצום, כדור־שלג להתגלגל חיל

ישורנו... מי סופו אשר
 בן־גוריון עם לפגישתי ...סמוך

 בפני הראשונה בפעם לבון הופיע
 הכנסת. של ועדת־החוץ־והבטחון

המד עדותו סיום ועד יום מאותו
 של נהרות הארץ הוצפה הימה
 חמורות התקפות של ומבול אדם
מער הצבא, מישרד־הבטחון, נגד

 החלה הבחירות אחרי מייד *
 בן־גוריון חיסל שבה ״הפרשה״,

לבון. את

 בידו מצוי כי השאר, בין ואמר
 נגדו ההשמצות ואם סודי״, ״תיק

 יגלה יימשכו, במישרד־הביטחון
 קופת־שר־ אותה של תוכנה את

צים.
 המושבעים תומכיו את שאלתי

הת את מצדיקים הם אם לבון של
 בוועדת־ שלו השינאה פרצויות

 :היתר. תשובתם החוץ־והביטחון.
 פצוע. איש הוא רוצה? אתה ״מה

 אם אותו. לטהר צריך בךגוריון
חרי על לבון יתנצל זאת, ייעשה

דבריו.״ פות

קנוגיה של פרי +
 סוערים ימים מאותם באחד
גולדה. אצל לשיחה הוזמנתי
 איסר: את ושאלה חזרה גולדה

אומר?״ אתה מה ״ובכן,
 ש־ מאמין ״אינני :השיב איסר

בדיע אבל ההוראה. את נתן לבון
אותה.״ אישר בד

 שאלה אותה את הפנתה גולדה
ב כימעט ענה והוא דיין למשה
 ש־ חושב לא ״אני המילים: אותן
הש אבל ההוראה, את נתן לבון
ה את בדיעבד ונתן זה, עם לים

הוראה.״
ה המישפט, של הראשון החלק
 האחריות מן לבון את משחרר

 חשוב שהיה הוא ההוראה, למתן
 כמובן, עשו, הם ולספיר. לגולדה
 בוויכוחים אלה בחוות־דעת שימוש

 שבן- אלא בן־גוריון, עם שניטשו
ב יותר התעניין לא שוב .גוריון
ההוראה... את נתן מי שאלה

ארו די שעה נתמשכה ...השיחה
 גולדה כי לי נתברר בסיומה כה.

שהדח נחרצת הכרה לכלל הגיעה
ו ממישרד־הביטחון, לבון של ת!

 חשוב, תפקיד בה מילאה היא אשר
 אשכול, קנוניה... של פרי היתה
 הזה, הסבך בכל מאוד פעיל שהיה

 לפגישה פגישה בין לפרוש נהג
 !לשתיית קצרה למנ!חה לבית!,

 נלוזיתי רבות פעמים תה. ס1כ
ה על שכב כיצד זכורני אליו.

 לא כדי הכיסא על רגליו סיטה,
 אחוז והוא הכיסוי, את ללכלך

טורדניות. ומחשבות הירהורים
 ?״ הגענו למה יוסף, רואה, ״אתה

 אנו היום ״כל לומר. היה נוהג
כדאי האם עצמנו. את אוכלים

והוויסקי
 בן־גור- עם נועדנו בפברואר 1ב־

 במלון ״חברינו״, במיסגרת יון,
נפ בטרם עוד בהרצליה. השרון

ב רב מתח הורגש הישיבה תחה
 לפתוח מבן־גוריון ביקשתי אוויר.

ב דבריו פתח והוא הישיבה, את
 הורסים חברים ״שני :אלה מילים

וגולדה.״ ארן זיאמה — מפא״י את
 חיוך חייך אך החוויר, זיאמה
 בבכי. פרצה גולדה ואילו מאולץ,

 ש־ ולאחר סמוך, לחדר ליוויתיה
 נרגעה ויסקי כוסית אותה השקיתי
 כל הביאה שלא לישיבה, וחזרנו

תוצאה.
פרס שימעון #

אלקטורלי" כ״נפס
 מיק־ בבעלי ראה (פרם) שימעון

 ב־ באקדמאיים, חופשיים, צועות
 אברהם של מסוגם תעשיינים
 כזלמן בבנקאים שביט, (״בומה״)

 הורוביץ כיגאל ובבעלי־הון שובל
 רפ״י. של האלקטורלי הבסיס את

 המצע את להתאים תבע לפיכך
 ובעל- בכתב הופעותינו ואת שלנו

לטעמם. פד■
 שאנשים בעיני מגוחך זה היה
 ה־ בירכי על גדלו אשר כפרס,

 בגנותו. לדבר חדלים אינם מימסד,
 מן השנים כל ינקו אשר אנשים

 נושאים — עליו ונשענו המנגנון
האנטי־מנגנוני... הדגל את לפתע

 לא וחבריהם דיין ...שימעון,
 צעירים. על באוריינטציה הסתפקו
 החדשה למיפלגה לשוות בנסותם
ביק האפשר, ככל צעירה תדמית

 אלקטורלית מבחינה להתבסס שו
 למענם וערכו ונערות, נערים על

ם... פיקניקים עליזי
אנ החלו הבחירות- יום משקרב

 באירגון מעולם עסקו שלא שים,
 ממחיאות* להשתכר בחירות,
 שיכורים רפ״י. באסיפות הכפיים

 תחזיות- להפיץ החלו מיין ולא
ל עשרים בין נקבל כי באססמיה,

 שימעון אפילו מנדאטים. שלושים
מו עשרים נקבל כי העריך פרס

 קיבלנו הכל ובסך בכנסת... שבים
בבית. מושבים עשרה
 השלכת כי ההנחה, הופרכה בכך
 הלא־הסתד־ הבוחרים על יהמו

 כגון מכונפות סיסמות ועל רותיים
 שתעמוד היא המדינה״ ״מידוע

לנו...

\ \ \ \ ב

תואר על המתמודדות גם
'80 המים מלכת

 המשקה את שותות
העולם את שמטריף

 . פיט?
? דו ל 1 ש

מעניניכוםם... חיים שעושה המשקה |

״הוד

ם בים313 שנטר■ צבטי נ

ארצית בכורה
9.30 ,7.15 ,4.30 # ת״א

למבוגרים רק
מד ברסי□
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