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 את גו להכתיר שאפשר השם זהו
 האחרון, כדור המפלגתיים החיים תולדות

 לאומית חקירה מחדש תיערך לא עוד כל
 לפרשת מסכיב האוירה את שתטהר
 חיים של דמו - האדמה מן הדם יזעק הרצח,
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דעות ברוב למות סטבסקי.נדון זוכה רוזנבלט
 ש< הזקנה אמו לדרוש מוסיפה !׳־לכני ״צדק

 קכרו על כהשתטחה סטכסקי, אכרהם
 ״אלטלינה״ ק7א סיפון על נהרג אשר כנה, של
 מטרים עשרות תל-אכיב, של ימה חוף על
שנה !5 נהרג כו המקום מן כד כל

ארלוזורוכ. חיים הד״ר כן לפני

רצח
ארלוזורוב
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עלי־ היוזה ארלוזורוב רשת
 האמינו אמנם אם בין לת־דם.

בתום־ בעלילה מפא״י ראשי ^
ל־ עצמם הכריחו אם בין לב׳

ה את י־קמו אם ובין האמין, ^
 מכל הקובע, קר. בדם מזימה

 בכל המלאכה על ניצחה שהמפלגה הוא
 אירגנו הנוכחיים משריה ששניים שלביה,

 הסתר, ניהלו שבטאוניה הכוזבת, החקירה את
שנים. עשרות במשך פרועה

 מכרעת במידה עזרה עלילת״ארלוזורוב
ה בהסתדרות מפא״י של שלטונה לביסוס
 למפא״י, לתת הארצישראלי, ובישוב ציונית

 של הגורליות בשנים שלטון־יחיד למעשה,
המדינה. וראשית המנדט סוף

 :אחרת תוצאה שבעתיים חשובה אולם
 אופיר, את לחלוטין שינתה עלילת־ארלוזורוב

 שבצורה הוא מקרה לא עצמה. מפא״י של
כמ במישרין בעלילה קשורים אחרת או זו

 — מפא״י של הנוכחיים ראשיה כל עט
 יוסף דב ועד שרת ומשה בן־גוריון מדויד
 ארלו־ רצח סביב במערכה שיטרית. ובכור
 צמרת במפלגה, חדשה צמרת קמה זורוב
השות רגש היה אותה המאחד, המלט אשר
זו. עגומה במערכה שנולד פות

 קיימת היתה ונטהר מר יום אותו עד
 תוקף היה אינטלקטואלית. מנהיגות במפאי׳י

מד כצנלסון, ברל כמו לאיש עמוק מוסרי
 צורך, בשעת התבייש, שלא ומורה־דרך, ריך

 או במעצר־בית, בן־גוריון דויד את לכלוא
האימ נאומיו למשמע אבהי בזילזול לחייך

 וחינוכית מעשית סמכות היתה פולסיביים.
המפ גולומב. כאליהו וסובלני הומאני לאיש

 בונים של מפלגה בעיקרה היתד. כולה לגה
 של המוסרית המהות את משקפת ויוצרים,

העובדת. ההתישבות

 ככוכב- ארלוזורוב חיים עלה זה רקע על
 שכלית תנופה בעל אדם בהיותו שביט.

 דויד אין אשר את אז הוא ראה אדירה,
 ה־ גורל כי : כיום אפילו רואה בן־גוריון

 גורל עם ולמוות לחיים צמוד העברית תחיה
 בועידת ארלוזורוב, הכריז הערבית. התקומה

 :מותו לפני שנה חצי ,1933 בינואר מפא״י
כל :האומרת ״התיאוריה את לחסל יש
 טוב אינו ארץ־ישראל בשביל שטוב מה

 פלסטין בשביל שטוב ומה פלסטין, בשביל
מח דרך !״ ארץ־ישראל בשביל 3טו אינו

 העברית הלאומית התנועה אם רק : שבתו
 הצרכים לסיפוק אמיתית תרומה תתרום

 בארץ־ישראל, הערבי העם של הלאומיים
)18 בעמוד (המשן

 ד״ר ולמנהלו, ז׳כוטינסקי למכון תודתה את מכיעה הזה״ ״העולם מערכת
המכון. רכוש התמונות, מתפרסמות האדיכה כרשותס אשר פעמוני, יוסף


