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 מההיסטוריה״ דפים לתלוש סובייטי, נוסח ״נסיון, נעשה למנהיגיה ביחס כי מפא״י טוענת חדשה פולחנית במודעה

קטנים״ נביאי־שקר ״קבוצת התייצבה נגדו בעוד — לתקומה״ לרבונות, העם הגה את ״הטה שמנהיגה טוענת היא כך

 נמסור ההיסטורית האמת את העם ידעלמען
מקוריים: למסמכים הדיבור רשות את

בימינו היהודית המדינה רעיון א.
 — למיניהם מתכחשים מול ז׳בוטינסקי זאב הרצל, אחרי בימינו, נשא הזה הרעיון את כי יודעים, הכל
: והודיע וחזר היהודית המדינה רעיון נגד נלחם הגורליות, בשנים בן־גורון, מר ואלו

ן י א . . .  המכודנת יהודית מדינה של הנוסחה את מקבלים אנו ״
.הערביים הארץ תושבי על יהודי לשלטון .  שוללים אנו .

 אין אולם המיעוט, על בארץ עכשיו הקיים הרוב השתלטות
 מתיר שהוא מה חברו על האוסר ההוטנטוטי במוסר מכירים אנו

— עלינו הערבים השתלטות את שוללים שאנו כשם לעצמו.
״— הערבים על אנו השתלטותנו את שוללים אנו כן

הי״ו) הציוני בקונגרס בן־גוריון, (ד.

.״ .  החטיבות ששתי זה בכיוון המשטר בשנוי צורך רואים אנו .
 יהיו ומיעוט, רוב הבדל מבלי והערבים, היהודים — הלאומיות
הארץ בשלטון — פריטטי יסוד של — שוזר, במידה משותפים

המנדט״ ממשלת עם יתד
״משמרות״) — בן־נוריון (ד.

 אמרנו לא ״בארץ־ישראל״. בבטוי אז שהשתמשנו טוען ״אני
 ישראלי בארץ לעשות אמרנו לא לאומי״. כבית ישראל ״ארץ

 גם זאת אומרים אנו ואין אז זאת אמרנו לא יהודית. מדינה
עכשיו״.

)1937 פיל, ועדת בפני בןיגוריון, (ד.
: הציע 1947ב־ ועוד

 השלטון את עצמם על יטילו הם האו״ם. על־ידי תבוצע ״התכנית
 התיש־ עולים, הבאת ההשקאה, הארץ, פתוח אך כולה. בארץ

 הסוכנות לידי יימסרו — הממשלה מתפקידי הם שגם — בות
 וכל חיצוניים יחסים צבורי, שלום בטחון, השאר, נל היהודית.

 או״ם.״ פקוח תחת יהיו לפיתוח, נוגעים שאינם התפקידים שאר
)1947 האו״ם, ועדת בפני בן־נוריון, (ד.

 על נמנה עצמו הוא מפא״י של מנהיגה כי מוכיחים, אלה מסמכים אין האם
 ז׳בוטינסקי זאב ואילו - העם״ את להתעות שניסו הקטנים השקר נביאי ״קבוצת

לריבונות? לתקומה; ובמעש, ברעיון העם, הגה את שהיטו הם ותלמידיו
 ניטה מפא״י של מנהיגה אך הבריטי; השלטון •נגד שחרור מלחמת ישראל בארץ התנהלה שנים במשך ב.

 הנודע ובנאומו — דגאולה לאתחלתא זוכים היינו לא שבלעדיה — הזו המלחמה את בדם־אחים להטביע
 את להשמיד אתן, יחד לנסות, כדי הבריטיות, והבולשת המשטרה עם פעולה לשתף במפורש הסזון״ ״נביא קרא

: דבריו ואלה הלאומי, הצבאי הארגון
);1944 ההסתדרות, של הששית (בועידה

.״ .  מעונינים הבריטים והמשטרה שהשלטון במידה ולכן .
.פעולה אתם משתפים אנו זו במידה הטרור, בביעור .  בלי .

(הבריטים) השלטונות עזרת ובלי (הבריטים) לשלטונות עזרה
 מלחמת את כלומר — ..."הנגע את לעקור נצליח לא לנו,

 קמה היתד, לא היא, אלמלא אשר הנכרי. השלטון נגד השחרור
המופתי, לידי מוסגרים והיינו לגיטו מוכנסים היינו המדינה,
אייכמן. של שותפו

 מפוארים דפים ההיסטוריה מן לתלוש כדי עושה מפא״י של מנהיגה אין מה
ולח״י? אצ״ל לוחמי של בדמם שנכתבו משחררת, עברית גבורה של

למפא״י. לה יועיל לא — הסלפן״ את ״תפוס תכסיס
 בשום נעשה לא עוד ברוסיה, סטאלין ימי מאז כי יודע, אמת שוחר איש כל

 שהוא כפי ההיסטורית, האמת את לסלף חמור כה נסיון תקופה ובשום ארץ
חנפניו. וקבוצת מפא״י של מנהיגה על־ידי נעשה
ח ס ו נ " ״ טי י בי  אותו. הסובבת החנפנים וקבוצת השליט ע״י ההיסטוריה מן דפים תלישת פרושו — סו

העיקרי עוזרו בעוד הממשלתי המנגנון בעזרת עושים ומחניפיו מפא״י של מנהיגה אשר והוא
. ישראל ד״ר הוא... ההיסטורית״. ״האת בכתיבת . בר.

החרות תנועת

אנשים
ר מגו ד ם א ר ח ו מ

 אליעזר תל־אביב, עירית ראש סגן
ל בעצמו לטלפן לאחרונה טרח שכטר,
 לא עליהם להשפיע כדי העתונים מערכות
 מישיבות אחת בעת שהתגלה ם־פור לפרסם
הת זו בישיבה תל-אביב. עירית מועצת

 נמיר, מרדכי העיר, שראש בעת כי ברר
 לארצות־הברית, חודשים מספר לפני יצא
 שהו־צ־ נמיר, אורה אשתו את עימו לקח
 העיריה• חשבון על הם אף מומנו נסיעתה אות

 מוכן הוא כי נמיר הודיע הדבר, משנודע
 של בג׳טטה אולם דמי־הנסיעה, את להחזיר
 ברוב הצעתו את המועצה דחתה אבירות
 בארצות־ נמיר אורה של וטיולה קולות,
 . . . המיסים משלם מכספי ימומן הברית

 עורך- של בביתו מכבר לא שנערך בחוג־בית
 בעיקר הנוכחים היו כספי, מיכה הדין,

 המסחר, שר מפי לשמוע שבאו עורכי־דין
 להצביע צריכים הם מדוע ספיר, פנחס

ב היחיד הבלתי־מוסמך מפא״י. בעד דווקא
 דוי, ג׳ימי התעשיין היה חוג אותו

 לחוג הוזמן הוא כספי. עורך־דין של לקוחו
 אולם המסחר. שר לבין בינו לפייט כדי

 פנה לספיר, ידו את ג׳ימי הושיט כאשר
 שר־ . . . ממנו והתעלם עורף השר לו

ב השבוע גילה דיין, משה החקלאות,
 חוג- במפא״י עורכים איך עתונאי ראיון
 יש ואז המונ-ת עם לעצרת ״קוראים בית:

 את דיין הסביר ראיון באותו חוג־בית.״ לך
מפלג של הבחירות אסיפות עריכת שיטת

תה בהן אשתתף שאני האסיפות ״כל תו:
 טוב. זה השמיים. כיפת תחת המוניות. יינה

 מתחייב. הוא לאולם. להיכנס מהסם אורח
 להתחיל צריך הוא להסתלק, רוצה הוא אם

 לא כה בין — ברחבה כולם. את להזיז
 ברמקולים נשתמש אנחנו לישון. לו נותנים
 אחריו רודף זה בורח, הוא ואם חזקים.
 לישון. להם לתת לא רק המיטות. לחדר

 אבל אל״ף, יצביעו שלא לי איכפת לא
 אחת שיטה רק זו . . . ביוקר״ להם שיעלה

 כי לאחרונה הוכיחה מפא״י רדיפה. של
 רמקולים. סגירת באמצעות גם לרדוף יודעת
 פיז־ כתב אלמגור, דן שהפיזמונאי, אחרי
 האח־ לתוכנית המשטר נגד סאטיריים מונים
 לו הודיעו ,התיאטרון מועדון של רונה

 ב־ מעתה יוחרמו פיזמוניו שכל במפורש
 תעסוקה עוד יקבל לא והוא קול־ישיאל,

 ח״כ סיפר השבוע . . . ראדיו בתוכניות
 כאשר לו קרה מה כהן מנחם מפא״י
 נאמנות. להישבע לראשונה, בכנסת הופיע
 עד במזנון, להמתין ביקשו הכנסת מזכיר

 בא דקות כעבור הנואמים. לדוכן שייקרא
 באי- התבונן הבית, מעובדי אחד כהן אל

 ״לא ושאל: כהן, של החאקי בבגדי רצון
 בשלילה, משנענה חליפה?״ להביא לך אמרו
 הסתבר למיטבח!״ היכנס ״טוב, לכהן: הורה

מלצר בוקר אותו הזמין המימון מנהל כי

דורן גילדה
בקולנוע הקודם הבעל
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