
ההיס הקוכץ הופיע אדה כימים
 ארגוני מלחמת שד הראשון טורי

ל הימים דברי הספר — המחתרת
 לא איש ספרים). יאה השחרור מלחמת

ב להתבונן זה, ספר לידו ליטול יובל
ב ניתנות מהן שאחדות - תמונות
ההוצ שד כריטותה הבאים עמודים

או שוב כלבו שיתעוררו מכדי - אה
 קרא כאשר שתקפוהו הרגשות תם

רג - עצמן הפעולות על בעתונים
נל תמיכה שנאה, או אהבה של שות
 אודם קיצונית. התנגדות או הבת
מאור אחר שנים ורבע שלוש עתה,
 לקבוע השעה הגיעה אלטלינה, עות

שהו התהליד מה :אוביקטיכי באופן
ה שד הראשונים הנבטים את ביל

ה שד להתחלתו עד הלאומית הגנה
 - המחתרת מלחמת שד הסופי שלב

 אצ״ל שד הרשמית המלחמה הכרזת
 מעטים חדשים הבריטי, השלטון על

בגין. מנחם לידי עכר שהפיעוד אחרי
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ללוד. מיפו בדרכה באש עולה בריטית רכבתחבלנים. בידי מפוצץ ביפי הבריטי האינטליג׳נס בנין

 כשאנשי להתנגשות, התנגשות בין נופש הפסקת בן־יהודה. ברחוב שוטרים בשרשרת נתקלה בן־יוסף, לשלמה חנינה שתבעה אצ״ל, בהנהגת המונית הפגנה המסך: עלית
ה״פורשת״. המחתרת הולדת ליום להיחשב יכולה ממנו, התפלגו האזרחיים שהחוגים אחרי להתקפה אצ״ל עבר בה זו, תקופה מימין). (למטה בפצוע מטפלים הראשונה העזרה

אבנרי אורי מאת
 ביחידות למערכה נשקנו את להכין ,1948 ביוני אחד בהיר בבוקר פקודה, ■שקיבלנו—
שמו למחננו גם הסתננו אמנם בהירים. משמים פרעם זה היה הלאומי, הצבאי הארגון—!

 רחוק. היה זה כל אולם האצ״ל. הנהגת ובין הממשלה בין אי־הבנה איזו שפרצה עות
 (הראשונה), ההפוגה בתום להתחדש שעמד המצרי, בצבא אכזרי קרב של הסיכויים לעומת

בחזית. משהו שקרה שהוא, איך תפסו, שלא פוליטיקאים של כקנוניות־הבל לחיילים אלה נראו
 מכל עירוני נוער — ההגנה שם את שנשאו — בגדודיני התאסף המלחמה פרוץ מאז
עצם את ששללו היי — ההשקפות כל כמעט השתקפו במחנה הבטלים בויכוחים החוגים.

 לחיל־החלוץ שחשבום כאלה והיו ובלתי־אהוד, פורשני גורם בהם שראו ולח״י, אצ״ל של קיום
 אצ״ל של הקרבית הפרסטיג׳ה היתד, גדולים בקרבות גדודינו התנסו לא עוד כל המלחמה. של

מפוקפקת. בלתי ולח״י
לעבר. שייך כולו העניו : ויכוח כל היה לא אחד בדבר אולם

 על הויכוחים הפכו עברי צבא של והקמתו האגלים של יציאתם עם
 או אצ״ל חבר היה מישהו אם הבדל עוד היה לא תוכן. לחסרי אצ״ל
המחי נעלמו העברי הנשק נושאי של הגדולה בשותפות חי״ש. חבר
אתמול. של צות


