
בםדינה  רחבה חדת תוקם
המשטר להפלת

 אחרי רק ייעשה זה דבר הקיים. המשטר את תפלנה לא הרביעית לכנסת הבחירות
 הופעת אך הרחבים. ההמונים על ומבוסם עקבי רעיון על־ידי מודרך ממושך, אבק
 חשוב צעד המאבק את תצעיד — הכנסת במת ועל הבחירות במערכת חדשים ־חות

וימה.
 לצאת חופשיים איננו — המשטר בהפלת ביותר המעוניינים והמעמדות השכבות

 וקיום מלמעלה פרובוקציה ■עבודה, בחלוקת טרור רעב, תנאי כלכלי, שיעבוד :ואבק.
ידיהם. את כובלים — צבאי משל
 והמסוגלים ניםהמופ הכוחות אותם את ללכד היא חובה פן, על

 היא - הלוחמים כל ןיב ולהף־פעלשיתו הנכונות למאבק♦ צאת
המשטר. לשינוי לפעול המתיימר ונוף ל3 של לכנותו ה״אשץ :מכהן

 אלא חדש, משטר למען פועל אינו — זה חיוני בשלב הלוחמים מחנה את המפלג כל
והדיקטטורה. האנארכיה במדרון במהירות המידרדר הישן, המשטר לקיום סייע

 המשטר נגד המרד נס את שנה לפני שהרימה הראשונה התנועה השמית״, ״הפעולה
 זכות־ על לוותר נכונה — והכלכליים הפוליטיים הרעיוניים, — גילוייו כל על קיים,

 המתיימרים והאישים, הגופים לכל קוראים אנו עקרונותיה. כל עם הזדהות ועל אשונים
: המשטר לשינוי לחום

 בסיס על לכנסת, משותפת רשימה תופיע !רחבה לחזית נתלכד
!הנושאים שאר בכל עצמאותם מלוא שמירת תוך ,ובנית־מינימום,

המאוחדת: החדת של ת1ד.עקרוו ששת ארר.1
 משיעבודו ■האזרח שיחרנר על־ידי הקיים, המפלגתי המשטר חיסול •

המפלגות! למנגנוני הכלכלי
 ההפליות לחיסול המקופחים והמעמדות העדות של במאבקם תמיכה •

הוגנת! רמת־מחיה ולהשגת העדתיות
 תיכנון על המבוסס יצרני, משק והקמת הטפילית הכלכלה חיסול •

חופשית! ויוזמה ממלכתי
 אזרחי לכל מלא שויון־זכויות ומתן לאלתר הצבאי הממשל ביטול •

ישראל!
המרחב! וארצות ישראל בין לשלום יזומה מדיניזת ©
הבינלאומית! בזירה פעילה ניטראליות של מדיניות •

 את הנושא'כפיו נוף כל של כנותו תיבחן זו לקריאה תוכתשוב
 וכנימו• כיתתי כאינטרס איש יתחשב אל ; החרש המשמר דסמת

המאזניים! כף על מוגה המדינה עתיד כאשר אישיים, ןים

השמית הפעורה

_ השמית הפעולה
רהשוזוזך וזר־אביב בנזוזוו אווזדיה את גזוגזעה

ס כנ ם ב הדי או
 ״גיל״ באולם בערב, 8 שעה ,6.8.1959 ה/ כיום שיתקיים
המרכז חברי בהשתתפות תל־אכיב, ,34 גורדון רה׳ המקורר,

ר• אור■ בנ תן א מיו ■לין־מוה נ רי1ע בני מ
הקרובים בחדשים השמית הפעולה על לדיון

שפיכות; מאחוריהעם
הגודדים היהודים

 חעולם ברחבי היהודי העם עמד השבוע
 הדגל את להניף האם גורלית: בעיה בפני

 המערב־ הרפובליקה של השחור־אדום־זהוב
 יחד העולמי, היהודי לקונגרס מעל גרמנית

 שכיבדו הדיפלומטיים הנציגים שאר דגלי עם
בשטוקהולם? הקונגרס כינוס את בנופחותם

 חיילים מתאמנים זה לדגל מתחת אמנם,
בג ממלאים ובזאת ישראלי, בנשק גרמניים

 ישראל. תושבי רוב של לבותיהם את אווה
 השולחים המשרדים, גם מקושטים זה בדגל

 של המארקים מיליוני מאות את לישראל
 של הכושל המשק את המקיימים השילומים,

 גם בעקיפין והמכסים הישראלית, הממשלה
לשטוקהולם. שטיילו העסקנים חשבון את

המוס הנציגים עקרון. הוא עקרון אולם
 והדגל — התקוממו היהודי העם של מכים
הנ הדגלים. שאר עם יחד התורן, מן הורד
אחרים. לעסקים להתפנות יכלו ציגים

אחרים. עסקים להם היו לא המזל, לרוע
 היהודי הקונגרס כי סוכנות״מישנה.

שא כשם העולם, יהודי את מייצג העולמי
המדינה. את מייצגת בישראל הצמחונים גודת

רו מפלגות, עסקני של מקרי אוסף זהו
 נמצא שלא ורביעית, שלישית ממדרגה בם

 בעיריות בכנסת, בממשלה, ראוי מקום להם
 כפרס־תנחומים אחרים. רציניים ובמוסדות

הנ בחובה הכרוך — זה תפקיד להם ניתן
 בבתי־המלון היהודים בעית את לייצג עימה,

יבשות• חמש של המפוארים
 הרושם את מעורר הוא מטעה. עצמו השם
בנצי הבוחר מאורגן, יהודי עם קיים כאילו

 יותר הרחוק דבר אין על־ידם. והמנוהל גים
 מקרית אגודה הוא הקונגרס המציאות. מן

 מיוצג הוא יהודיים קיבוצים בכמה לחלוטין.
 באחרים הרשמיים. ארגוני־הקהילה על־ידי

ובקי מפלגות. כמה על־עי רק נתמך הוא
 שום בכלל לו אין רבים יהודיים בוצים

 שאינו משרד לעצמו להקים נאלץ תומכים,
עצמו. הקונגרס פקידי את אלא איש מייצג

 בעיקרו, הקונגרס? קיים כן, אם מד» לשם
להו כדי ישראל, ממשלת של סוכנות זוהי
 דריסת אין בהן הארצות, באותן במקומה פיע
 מארוקו כגון — ציוני או ישראלי לגוף רגל
לז בכל־זאת מעיזים ראשיו אם פולין. או

העו היהודי העם עם זו סוכנות־משנה הות
צי זלזולם על רק הדבר מעיד הרי למי,

זה. בעם ני
 הדרך שרחוקה כמה עד קיץ. יום חלום

הכי דוזקא מוכיח המציאות, אל האשליה מן
בשטוקהולם. נוס

 לעסקנים לספק כדי רק נבחר לא המקום
 הסקנ־ בעיר האפשר, ככל ונעים ארוך טיול

 כוונה היתה לכאורה, היפהפיה. דינאבית
הסוב בגוש היהודים לנציגי לאפשר אחרת:

 אדמה על המתקיים בקונגרס להשתתף ייטי
ניטראלית.
ההסתד נשיא גולדמן, נחום של בדמיונו

 כינוס קם היהודי, והקונגרס הציונית רות
 וסוב־ אמריקאיים העולם, כל יהודי של גדול

הלאו האחדות אותה את המפגינים ייטיים,
 אוהבים הציוניים שהעסקנים היהודית, מית

עליה. לנאום
לחלו שאירע מה אירע זה שלחלום אלא

 הפורה: גולדמן נחום של אחרים רבים מות
 לא הסובייטיים היהודים חלום• נשאר הוא
 ברגע השתתפותם את ביטלו ההונגרים באו,

 הקומוניזם בארצות היהודים מכל האחרון.
פולניים. משקיפים שני רק באו

 הנוכחי ליחסם רמז השאר, בין זה, היה
 גולדמן ים לנח הסובייטיים הדיפלומטים של

בר הציוני הנשיא אל התיחסו פעם עצמו.
 אדם לבן־גוריון, אלטרנטיבה בו ראו צינות,
במ מרוסיה, עליה לקנות והמסוגל המוכן

 נם־ אולם בעולם. ישראלית ניטראליות חיר
 שזוהי אלה דיפלומטים שיכנע ארוך יון

עס אלא אינו הציוני הנשיא אחיזת־עיניים:
לחלו לו נכנע ביג׳י, של בחסדו הקיים קן,
 לשם רק המבריקים ברעיונותיו ועוסק טין

עצמי. שעשוע
כי יתכן אך כרטיסי־ינסיעה. קטטת

 דווקא היה הקונגרס של העליון המבחן
האז חד־משמעיות: היו תוצאותיו בישראל.

 לחלוטין אדיש השבוע היה הישראלי רח
העולם. יהודי בשם המדבר זה, ארגון למעשי

 פרץ כי הוא האזרח עליו שמע אשר כל
 כרטיסי־הטי־ חלוקת על ריב העסקנים בין
כר האחרון ברגע למצוא צורך כשהיה סה,

 ממהומות שנהנו הספרדיים לעסקנים טיסים
 מאד יעילה דרך זאת היתד, לא ואדי־סליב.

 העם לאחדות זיקה ישראל באזרחי להחדיר
היהודי.

דו
•v לדבר מוכן היה לפחות אחד דם 

 היה סליב. בואדי בערב־שבת גלויות,
 ״שרגא״, לו קראו שחבריו מפא״י, איש זה

ספו דקות הדר, קולנוע בפתח עמד ואשר
 הוא מפא״י. של האסיפה התחלת לפני רות

 את לבחון כדי באה הזאת ״האסיפה אמר:
 להשמיע לא סליב.״ ואדי תושבי תגובת

או להרגיע להסביר, לא תעמולת־בחירות,

הזה העוד□
 ש־ וזפא״י צוזרוז און •

גזתוב־ \צי\ז2פרובו \ז1אירג
ש ר .בכורה בגזבורה גנוז,
 רגזנו\ רזרררז־בל ארגון בגר

 הצפון־אפ־ הנגדה וכויוה
ר־ שגוכוזה אוזרי \איה,2רי

 ווז1\2ר שאי־אפשר רננה
הנהיגה. אה

 ישראל מעושרו! אה •
 l מזשבורה היהר שנתנה
 הפגיניגד. ננר באש רפוזווז

ברב נבונוה כך הנר־ידי
 ההרגשה אה שרנזה ננרה

 וחופה רזזווו, גזוזוץ שהיא
 6 רהננשינז האנשיה כנוה

בלהי-נהוושבינו.
ב נופא״י תנהיגי אה •
 שאירגנואסייפהפרו־ יפהח

בריב, בואדי בולתיביה
 היהה תתרהה כר אשר

שישתשו ןתתוה2ל לגרות
התו תגובת את לבחון אם כי — להבטיח

ברורה. התגרות תוך שבים,
 ממדרגה מפלגתי עסקן היה הראשי הנואם

הנו להב. נתן בחיפה, מפא״י מזכיר שניה,
— גלויות מיזוג גלויות, קיבוץ — שא

 שבלוניים היו שנאמרו הדברים שבלוני. היה ן
 ובמדינה סליב בואדי הפליה ״אין פחות: לא

לה...  ואדי אנשי ישיגו לא זו בדרך כו
"דבר סליב . .  נאומו ולא הנואם לא אך .

 לקיים שהחליטה מפא״י, צמרת חשובים. היו
 לה יעדה זה, ובמועד במקום האסיפה את

 בצפון־אפרי־ התגרות : בלבד אחד תפקיד
סליב. ואדי של קאים

הי־ האסיפה לפרטי־פרטיו. תוכנן המיבצע
 המושלך הפתיון תפקיד את למלא צריכה תה

 בפתיון, החיה שתיגע ברגע רעבה. לחיה
 שהצפון־אפרי־ ברגע המלכודת. עליה תיסגר
 גם לו — שהיא צורה בכל יביעו קאים
 עריכת על מחאתם את — ביותר הקלד,

תי הנואמים, לדברי התנגדותם או האסיפה,
̂ לפעולה. המשטרה כנס

 עמדותיה את המשטרה תפסה כך לשם
אחר־הצהרים. של המיקדמות בשעות כבר
 בולטים במקומות ולא הקולנוע, ליד לא

טמו המלכודת סורגי של יעילותם כי לעין.
ונס מוסווים בהיותם וראשונה בראש נה

 חוליה רק עמדה עצמו הקולנוע ליד תרים.
חמו לא רגילים, במדים משטרה, של קטנה

כלשהו. קרבי בציוד מצויידת ולא שה
★ ★ ★

ומסית מתפרץ צעיר
* הל ך ף ק ס א ת ה  קולנוע ליד תחילה ש
I I כנזה גם היו רגיל. קהל־סקרנים היה הדר 

! הצפון־אפריקאים מן קשו וב שחורו צעירים,
■ שאנחנו להם ״נראה לאסיפה. להיכנס לא

הצעירים. אמרו אותם,״ מחרימים
שנקבע, המועד אחרי שעה רבע ,8.45ב־
 משה התחתית, בעיר ההסתדרות מזכיר פתח

משב פחות ישבו באולם האסיפה. את שחל,
 כסאות לאלף קרוב הכל. בסך איש עים

 את רמקולים העבירו בחוץ ריקים. עמדו
הרב. לקהל הנואמים דברי

1 אולם מעורבות, היו בחוץ הקהל תגובות
מהע־ או מקריאות־הבוז, עדיין חרגו לא הן
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