
חיינו ומה אנו מה
 המדינה תתפורר בן־גוריון ״בלי

במפא״י, ב.ג. חסידי — לחלוטין״

 אחד? בבשר-ודם תלוי קיומה כל אם תקותה ומה המדינה מה
שהקימונו? הבנין חלוש וכה רעוע כה האומנם

 המדינה תעמולה־של־הפחדה; סתם זוהי אמת! זו אין למזלנו לא!
א אחד. אדם על עומדת אינה ת הי ד מ ו ד ע ו מ ע ת ד ו ע ל  
והמגן. היוצר העובד, העם מכוח

 הגה שליד ידעו שאויבינו ״טוב
לנצחו״ שאין אדם עומד הבטחון

 ג. ב. שלו. לפורטרט־התעמולה מתחת ג. ב. את מפא״י מכנה כך
זו... צנועה להגדרה כנראה מסכים עצמו

 על_עגדם ירדו אסונות ביותר. המסוכן מהסוג פולחן־אישיות זהו
לנצחו״. שאין כ״אדם ״המנהיג״ מושג נשתרש בהן וארצות

שראל שיושב אויבינו, שידעו טוב  בי
ארצו. על להגן ונכון ונבון חרוץ עם

ם למדענים ולמגינים: לחיילים עלי  לפו
ל ולטכנאים: כ שמר על העומדים ל  מ

ל - הבטחזן והיקר. הכבוד כ
ר שום ב  ולרודפי לקריריסטים - ד

שררה ״ ה ם י ר י ע צ ה  שבמפא״י ״
 האישיות פולחן גבי על המקווים

טפס לשלטון. ל

העם! לשלטון

 המאוחדת הפועלים מפלגת
(מפ״ם)

להסברה המדור

מפ״ם עם

מכתבים
מכת בקשרי עמדתי המתרחש. על ידע לא

 אני ויודע בארצוודהברית, קרובי עם בים
 ההמונית, ההשמדה על ידעו בחו״ל גם כי

 להם שהיה אלה כל אלא יחידים רק ולא
במתרחש. עניי! שהוא איזה
 שהתפר־ הידיעות מתוך היטב, זכורני אד

 שרובו אלת ידיעות של וטיבע! — סטו
 להפעיל הנסיונות כל כי — טחפרפם אינו

 בקיר נתקלו ממש, ליהודים מחוץ מישהו
 אלא לפעולה, אטום רק ולא לחלוטין. אטום

לשמיעה. נם
כלכ לחרם הקריאה איר היטב זכור עוד

היהו המוסדות מ! שיצאה גרמניה, על לי
 גרמני־אנגלי. לסחר־עקיפי! יפה נוצלה דיים,

 ג׳יימם של התפטרותו היטב זכורה עוד
 אר־ שנריר אחרי-כו שהיה טי — מקדונלד

ל סוכן התמנה ושאז בישראל, צות־הברית
 העטים חבר מטעם היהודים הצלת ענייני

 מתור התפטר זה אומוודעולם הסיר המנוח•
 הממש־ כל של הבולט אי־הרצון ננד הפננה,

לפ או היהודים, להצלת משהו לעשות לות
 להם, שנגרם מה בעניי! מישהו לפרסם חות

 מיקלט לתת כוונתו על להצהיר אפילו אי
לנרדפים.

צרי עסקנים של אנוכיים אינטרסים מלבד
 של ההנה ליד אז שעמדו וחסרי־לב, מות

 הסתה פעולת גם נעשתה אדירות, ממלכות
 הצליח הוא היטלר. של שטנית והפחדה
ה כי רחבות שכבות של להכרתו להחדיר
 סיפו־ ומפיצים למלחמה, שגרמו הם יהודים

 וכי המלחמה, אש את ללבות כדי רי־זוועה
 רק למלחמה ניבנסו ובריטניה ארצות־הברית

 הצליח, כד כדי עד היהודים. את להציל כדי
 נתפס נאנדי טהאטמה כמו איש שאפילו

ה ״היהודים ננד הצהרה ומסר לתעטולתו
במלחמה". רוצים
 המנהיגים, כל על נפל הזה האשמה פחד

 להצלת משהו מלעשות מאוד נזהרו והם
 ציני באופן השתמשו שהם או — יהודים

 אולי שהיו אלה כל להשתקת זו באמתלה
משהו. העשות מוכנים

שנעשו, פעולה וכל צעד כל זו, באווירה
 וראיה הועיל. ללא היו שהיא, פנייה וכל
 לינאלי עולה כל על הנואש המאבק לכד

סרטיפיקאט. כל על ובלתי-לינאלי,
חיפה ולך, צבי

הצרפתיות ראש עד

 את שרחצה האשה, מדור לעורכת בראבו
 שפני־ לשטש שרצו האלה השוויצריות כל

 הזה (העולם התסרוקות בתערוכת נסיו!
 רק ולא אותן. מבינה לא באמת אני ).1242
 בשביל ראש! את להפקיד מוכנות שהן מפני

המטו הריצה בגלל אלא ניסויים, מיני כל
 טשונעת, תיסרוקת עור אחרי הזאת רפת

מפארים. שבא ״חידוש״ עוד אחרי
 דוגמאות כמה עוד הראתם שלא רק חבל

 זה צרפתי. סרט אוחו מתור תיסרוקות של
 הדברים את הרחבה ביתר מראה היה רק

 הצרפ־ אם בכלל, מזה. שיוצאים המגוחכים
 כמו שלה הראש צורת את להחליוי רוצה תיה

 אבל שלה. ענייו זה חולצה, מחליפות שאנחנו
 לעשות צריכות אנחנו שגם אומר לא זה

וצרי צעירה, מדינה אנחנו סוף־סוח כמוהן.
 פשוטה, להיות הבחורה את לחנד כים

חלוצית.
 אבל התיסרוקת, בוערת הצרפתיה ראש על

ראשינו! על לא
באר־שבע חמו, דליה

*יד
הצרפתי הסרט מתון הבוערת, התיסרוקת

תמונות. ראה —
הנוער ועיר הבחירות

 לבטוב הקורא של למיכתבו בתשובה
 ש־ להעיר רוצים הננו )1241 הזה (העולם

 מטשלתיים גורמים על-ידי אושרה תוכניתנו
 והוחלט ״הפרשה״ שעלתה לפני רב זמן

 עמנו הטובים המשרדים בי! בחירות. לערוד
 שהוא הפיתוח, משרד נם נמצא בנו ותומכים

הפר ואילו למפא״י. שייר לא הדעות לכל
 חלק כי היה, בלתי־נמנע — זו בשעה סום

 לא ואנו פעולתנו על ידע מהציבור ניכר
 ממקורות יגיעו לעתונות שהידיעות חפצנו

מוסטכיס. לא
 היחה: הפירסום של העיקרית מטרתו

 הצלחנו לא אליו אשר הנוער, אל פנייה
 מידת על השקטה. פעולתנו בטיסנרת להניע

 הפירסום שבעיקבות העובדה תעיד הצלחתנו
חדשים. חברים 200כ־ כה עד אלינו הצטרפו

״רמון״, מיבצע מזכירות
תל־אב־ב
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