
ן, פועלי השומרון, "הכובש", מועצת פועלי השרו
ךלציון, ראש עירית טבריה, "פויבירטפ'י הניו־ ו'אשו
̂י; שכונת טעונות עוברים, מושב באר־טוביה, וין
̂ת טרומפלדור, גבעת בתר, מחלקה ששית של 11
?מגמנטיח הרצויה (שבה לומדת שולמית בת המנויה),
3מנםיה נורתה, בי"ם גאולה, בית מדרש למורות,
?המחוור הנוטר של בי"ס זה, מועצת גועלי רעננה
יראל; פועלי טקוה-ישראל, הנוער הסוציאליסטי במקור.ו"או־גון רעננה", "הפועל"־חיפה, ביה"ם מקוה־יש-
?י'טראל, משק הפועלות בצפון תל־אביב, קבוץ גבעת־
זזשלישה, סניף מפא"י בכפר־םבא, עובדי בית הברי-
אות בתל־אביב, בני סלוניקי ובנותיה, אגודת חס־
;ט1רנטים-בתכניו! העברי, בי"ם תיכוני למסחר בתל־
אביב, צופים קשישים תל־אביב, התאחדות בעלי־
יי&אכך, בתל־אביב, פועלי ביהח"ר קור בתל־אכיב,
מועצת פועלי כפר־םבא, מנן־דוד אדום, תיאטרון
:"ד.ביטה", מועצת פועלי ים־חמלח, מועצת פועלי

בירושלים, מועצת פועלי תל-אביב, קלוב הפועלים בתל
;אבי.ב, נוער א"י העובדת (שני זרים), כוחות האייר
יבא"י ועבר־היררן (המפקד והקצינים), הסתדרות

?הפועלים החקלאים, ההתישבות העוברת (זר בולט
בטיאהו: שבלים וענבים). זרים רביים נשארו במשרדי

.ויוצרים. ארורה .  1<"* בהתזת וא* טנהיגימ
י
ד*י

ה..**י תנועה, תחיה א7!ר תהיה בפות־העיני*̂ 
י
̂"ייי13?בל 01 יים 

;דרר יזי היא יייה 'או"י מעי"ים י*60*
/, : ט!זל בךיזויר, בן-חמורות מאת תאם ה*כול!?,
נאטן מאת תנועתנו כולה, ויותר טוה: תקוה^ בזןל טא*ת נעורים, נגזל אב מאת ילדיו, נגיל י - ^יה

י
•"ךעח, תקוותנו ל-ראוח את חיי0 אר^וזירוב ב*לוא

̂יו. יגידהו ו*
יק וגה נוגה באת: - איזה. הרצל 3*1* ברו*

? ? ? ? . ? - .• ??
:-#ו בטלונא, סמל חתקוה והחזון. ארז חרצל ק־או
, לא גידע י'זונו של הרצל. מאז דווי! זי- מלידה̂. הזה יגדעה את הארז. אך ־יי *ני* את ארז#י־באה יד זרים, שנשארה עלומה ובלתי 'ו*ו'*ח עד :פ*מל הנוגה של הארז הגדוע. לארז הרצל ה>רו*ר<צל

ן*תהלוכהלוויתי ך, אחיני חייט!
̂י?- ־אחרי זה החלה התלויה צועדת לכל ארפה ר*ל
־*נטקוד "יא'* יי*יב א?נבי יעי ?רי'יב בי^יי ;'חה *ד לננות. ט*ני צרי הרחוב שורות ארוכות:-**ם הקהל - ?יטית קומות, '*ל הטדרכית, הגד־#*
*ול>נ\ת של חברי "הפועל", ,ד.*כגי" וחציים, *ר־

̂וי3. --ראשונה יצאו השוטרים מרובבים בראותי שלי'טולת  -
/ '6יו*, אחריי בתי־תם8ר, תיכוניים ועממיים, •8ח#1ןמ הנוער העובר, הבחרות העברית ו*1יציא-?$*
ה*ונור הגעיר, טחנות העולים, חצו*ים,

>
ם#**ת, י י ח £*טרי. תל־א-ביב. טבלת שיש ועליה ח?י'ו 

;אר^ ו ז ו ר ו ב (שלוחה טאת מועצת ט"גלי ייי-
נושאי הזרים — שנים שנים בשורה נשואים י >£ אחד בירי ^ני נושאים, זרים נשלחו מאת מרכז̂;ם),
?ט55ונת פועלי א"*, מרכז "הפועל", הועה"פ של ההס-
ויתארח), עירי1* תל־אבןב, 3קידי הסוכנות חיהו־בות, הסוכנות היהודית לא''י (שני אלה לא הומרו
? :£ש3>רת תל־אביב, מרכז "•המכבי", סניף! מפל־גתודי1־;;: טטשלת א"י, הנציב העליון, 'טלטון מחוז יפו,
;םקי־6ריניצי, פועלי "פעמון", חגמנםיה הרצליה,0^- א"י בתל־*כיב, שכונס ברוכוב, פועלי גורל־
$0/ חצופים בתל־אביב, פועלי מספידו, הסתדרות
רפואית עברית, חבורות ומשקי הפועלות, פועלי

?

ה,יעה."פ של ההסתדרות מפני איחור בהבאתם ומפני
הצפיפות. מימין הארון שו-רוה "מכבי", משמאלו
שירות "הפועל". .הם נם מחליפים באמצע הדרך את

הירי־ חועה"פ ומרכז המפלגה לשאת את, הארון.
איחרי הארון — המשפחה ואחריה משלחות .. ?
הממשלה, הישוב והמוסדות. בין אלה — ח. נ.
ייאליק, ט. מ. אוסישקין, הרב קוק, י. חנקי!, "•
מיפה, פיק"א, אגודת הסופרים, יהודי בנדר, אגורת^ןבשטין, מ. נובומייםקי, ב"כ קהלות ת"א, ירושלים,
ישראל, הרב חודביץ, ד"ר וולד, ועוד) וער עדת
מספרדים, השכונות העבריות בחיפה, מנהלי מוסדות
כלכלייפ, משלחות המושבות, משלחות ישוכי הפוע-
לים /קיבוצים ומושבים, האגודות המקצועיות שבתל־
אביב, חברי טפא"י, החיילים המשוחררים וארגונים
?אזורים. למון! — הרביזיוניסטים ואחריהם קהל מל־

וים: במכונות ובמרכבות.
מירושלים וחיפה הניעו משלחות מיותרות של . .
פקין־ים, ביניהם כל פקידי הסוכנות ובאי־בוח פקידי

קוןק"ל, 0חי"ס, הדסה והאוניברסיטה.
? י ישם הפקידים! הניח יוסף רבינוביץ זד ומיוחד , ? >;!

הקבר. י ון.ל ..
£יד בית הכנסת הגדול קרא החזן רביץ מעל ,:--;ע;
במה שחורה פרק מ"ט טההלים ו"אל מלא רחמים".-
ביחכ"נ מושב זקנים — קרא החזן מולי! אל מלא ^ידי
וימנים. ליד דירת מרכז מפא"י וקלוב הפועלים, *טדח

התהלוכה רגע.

. דברי מ. דיזננון* ־?
̂ש\ז היה מצבם של הטלוים ברחוב ביאליק ? י ;.־
'0הוא צר וחסים אויר הים. רק לחלק 'טל תלייה
ה6פיק. הטקום ברחבת העירית. פעל גזוזטרת בית
העירית הענורה שחורים דיבר מ. ד י ז נ ג ו ף םוקףי

משלחת הממשלה, הקונסולים, הרבנים, הבישו!*
האנגלי ומספר טוומנים ואלה דבריו:

קרבן, ?ולה תמימה, על מזבח האידיאל הלאומי . י
צ*יר ורענן, מלא כוח עלומים, מלא שאיפות 'ט£נו.
נעלות. לתהית עטו וארצו ולהשבחת המין האנושי,
£הטבת גורלו. ארלוזורוב היה מן המוכשרים ביותר
בלן/מנהיגי תניעתנו. גם חבריו וגם מתנגדיו הפו-
אטיים נבאו לו עתיד נדול בתור ההנהגה הכללית
יטלנג. בי יחד *ם כשרונו המזהירים בתור משביל,
טלומד, סוטר, נואם ומארגן הצטיין המנוח גם ברצון
גמיר ובכוח החלטה לממש ולהגשים את שאיפותיו.
. .בהזדמנויות שונות הזדמן לי לעבוד עם ר"ר ..
ניבה, כדנדון חיים ארלוזורוב במחיצה אחת, בג'
ובאר'!. בכל המקרים האלה הרגשתי, למרות חלוקי
החוות- י*חיו לפעמים בינינו, שרוח הקודש מפעטת
גקרב אי* הרוח הזה וחיו; תמיד מנצח את יריביו
וון"י הבנות שבלבו וע"י המסירות לאין קץ אל
המטרה הסופית. היא לוקח מאתנו -רק בתחילת

*בגלתו, וגורלו זח מזכיר לנו את םרדיננר למל. גם
#לצ£ ילו^ה מאתנו בעודו מלא כוח וכשרון לעבוד

*1$ה£.
? ג;? חעם בתפוצות הנולה וכל הישוב באר? נז־
ק*ז* £אט1ן הלאומי הזה, כי הלא עיני כל ישראל
ינ'46^ה* כיום אל ארצנו זאת הקטה לתחיה. הלא רק
|38י: *מימ מספר ש־ הד"ר ארלוזורוב מנטיעתו באר־
^ות-חנולח ושם ביאר לבל המעונינים את ערר תחי ת

-בא"י ?גבי טצב עטנו בגולה. ־ לןעם
: והנח -החפצי4 לחתם אי7 עמדותינו ולהכניס - - - ^י י
̂: ואנדרלטום#^/תוך מערכוהי" ",": ל.ז^ 3לב
יאח.ד המצביאים היותר מוכשרים שבת-כיי ^ת<;
7/ש<ז.:ז*ו< טטרתם *"י לצח ארלוזורוב. הננו ? *̂ ^

ארלוזורוב, אתה בודאי זוכר מה שכתב אחד
־עם, כשמת הרצל, נם כן בעלומיו, מלא כוח ומרץ
־תקוות. הוא, המתנגד האידיאולוגי, אמר: הרצל זכה
לא רק לעבוד בחייו. יותר טזה זכה לעבוד ולהביא
את התנועה למדרגה גבוהה — במותו. נוצרה אגדה,

אגדת הרצל במותו.
אולי אפשר להגיר את הדברים האלה ?ליר.
במותר בימי עלומיד, כשכולם קיוו- כל כר הרבה ממר,
במותר בירי שונאי ישראל, שונאי א"י ובנינה —
במותר זח הבאת אולי את התועלת הכי גדולה לבנ־
יננו אנו. הקבר הזה מאחד היום את כ? האומה, הן
בארץ והן בחו"ל. וזהו אולי הנצהון הכי גדול והדבר
הכי נחוץ בשבילנו בכל העולם. נוצרה ליגנרה חד^ה,

ליגנדה של אדלוזורוב והסתלקותו.
שכב במנוחה, חברנו הגדול. אותו הבטחון שהיה
לר בימי חייר, כי סוף םו1* יש?ג עם ישראל את המ-
טרה ההיסטורית ויהיה עם חפשי בארצו ההיסטורית,
יוצר מרינה בשביל בניו המגורשים מכל מקום, הא-
מונה הזאת אשר לקחת אחר עדי הקבר, לא ירדה
במותר לקבר. מותר הוא עוד שלב לאיחור הבוהות,
לקירםה, להשלמת הבנין. ירו לא בר, אלא בכל חת־,
נועה, אבל ה"ים, ליד הקבר הזה, אנו עומרים באטונח
בנצחוננו, חוקים יותר מאתמול. מה שראינו אתמול
והיום בתל אביב, מה שאנו שומעים מכל העולם,
מחזק יותר ויותר אח כוחותינו. לא כאן הטקום ולא
זה הזמן להעריר אותך. עזד יכתבו וידברו לטדי. היום

נתאספנו רק להיפרד מסך.

מכריזים איגוא בזה עלי יד ;ארונו '8ל מיי8 #רליזו־
רוב שהמטרה הזאת לא תושג: יקומו לנו ארלוזודי־
בים מבין שירות לוחמינו וכו-לנו כאיש אחד נע*וד
בשירה, בכוחות כפולים וטרץ של ברזל נמשיך את
חטלחמח ב^ולום ואת תכבוש התרבותי ?ד חנצחו;
הסופי. אין אנו שואפים לנ0מה ע"י דמים — חנק9<ר,
שלנו היא התגשמות אידיאלי! של החבר, אשר נפל

ח?ל כגבור על משמרתו.
?ב-ימים רעים וקשים אלה לעטנו בכל העולם אנו
םדגי'טיפ את החוב המוטל עלינ,־ בעל חלוצי הר־
נ&נם. בהתאפפנו פה על יד ארונו של תלוחם ה*'פיי
לבלי חת — אנו נשבעים יהיטאר נאטנ-ים לדיל

התוויה והגאולה 1ר טותנו.
ישם העירית ובשם כל תושבי העיר הנני ווביע
בזה השתתפות בצער למשפחת המנוח, לאמו ולאו-
תו הנכבדות, להסתדרות העובדים אשר ארלוזורוב
היה אחד ממנהיגיה, לסוכנו-ת ח-יהודית אשר המנוח
היה היו"ר של חאבס?וטיבח '9לה, ולועד הלאומי

א'*ר הוא היה חברו.
שלום לעפרך, לוחם, נבור, הבר, עסקן צבוךי
חרוץ. זכרך לא יטו'ט מתוכנו לעולם ובאותיות זהב
יחרת שסך על דפי דברי ימי ישראל אי8ר הננו כות-

בים בזיעה וברם.
תחי נשמת חיים צרורה בצרור החיים!

החזן האורח מ. הרשם; שר ,,אל מלא רחמים".
דברי מ. מ. אוסישקין

מכאן עברה התלויה בקושי ברחובות הצרים
אל בית הקברות אשר הכיל רק חלק קטן של המלוים.
הוסכם שליד הקבר הפתוח יחיה רק הספד אחר, כללי.

הספיד מ. מ. אוסישקין:
ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהו-
דית. לא"י, הישוב העברי בא"י אשר הועד הלאומי
הוא בא כוחו, הקרנות הבונות את הארץ,. הקהילה
העברית של בירתנו ירושלים, מסרו לי להיפרד טםך

בשמם, ארלוזורוב, חברנו חיקר.
דר חדש פתחת בתולדות תחית האומה ובנין
הארץ. במשך 50 שנות עבודה לתחיה ולבנין היו לנו
חרבה והרבה קרבנות. רובם הגדול חיה בידי שמים.

ממחלות, מרעב, מקרחת, מעבודה קשה.
היו נם קרבנות מידי זרים, חרבה מאד. הם היו
החיילים האלמונים ששמם לא נודע, אך הם־חם היו

הבונים.
לפנינו היום הקרב; הראשון שנפל לא מידי
שמים, כי אם בירי זדים ולא חייל אלמוני הוא, כי
אם אחד המצביאים הראשיים של הצבא הבונה, אחד
ממוחות התנועה. נפלת קרבן בצעירותך, בזטן שכו-
לנו, וחבריך הקרובים ביותר, חיכינו ממך לגדולות.
גזירה היא. נקבל אותה בלי היסטריה. בלי התרגשות.
בלי מחלת עצבים. כשם שאנו מקבלים את הנצחונות,

נקבל את הקרבנות,
איננו יודעים ידי מי במעל הזה. אבל זה לא
חשוב שאנו פוסחים גם על קרבן

 ־
חשוב בשבילנו.

כזה להמשכת הבנין והתקוה שלנו.

אפרד ממר בשם כל היהדות העולמית המאמינה
וחמעונינה בתחית עם ישראל בא"י, בפורמולה הנצ-
חית המאחדת את האומה במשך הדורות בכל פזו-
ריה, המאחדת את השטים והארץ, את החיים וחמות :
יתגדל ויתקדש שטו הגדול. יהא שלום עלינו ועל כל
עם ישראל ועל ההסתדרות שלנו ועל כל הזרמים ועל
כל הישוב. נקום, נמשיר, בנינו ימשיכו. עם ישראל
יהיה עם חפשי. ובאותם המקומות הקדושים, טקומות
קרבנות הבנין — מקום אחד תשוב יהיה הטקום הזה

שאנו עומדים ?ליו.
מנוחתך '8לום, בשם האומה הישראלית!

מיעוט הנאומים קיצר את שעות חהלויח שנ:־
מרה ממוך לשתים אחה"צ והצילה את הטלוים מסב-
נות הכרוכות בחום ובצפיגות ובהתרגשות. אעט"י
ב; ה־;. מקרי התעלפויוונ בבית הקברות ולידו ומכו-

נית מגן דוד אדום נדרשה לעזרה.
ביטול המלאכה בעיר חיה מלא. נם ביפו נסגרו
ח:.י־.־.־; חיחודיב. אתן נסגרה גם חנות ספיניי (אנג-
לים) לפי פקודה טלגרפי,". ממרכז בית המטהר שבחי-
פה. ממפעלי םפיניי באה גם טלגרמה ע*ל- תנחומים

למשפחת המנוח.
ההברה סימה ארלוזורוב מקבלת הט,ץ אגרות
תגחו-מים בדואר ובטלגח*. בין המשתתפים הראשונים
די הממשלה, אזרחיים וצבאיים. ________הנציב העטו,. באות אגרות מאת הקונסולים, פ;-"

$1 יט*ין? ויי ^1^ף
( ימו ???<£ ו1!ג)| 1x1 יטע

ממקומות שונים ברחבי הנולד. באו טלגרמות
להסתדרות העובדים המטילות ספק באמיתת הידיעה
של הסוכנות הטלגרפית ברבר רצח ארלוזורוב ודור-

שים בירורים:
בורנ, 17. קשה להא- דואניס יו
מין ליריעה שפרסם רויטר שארלוזורוב

נהרג אתמול בת"א. טלגרפו פרפי'ם.
ישם המפלגה המאוחרת

באפריקה הדרומית - מאגר.
ר י ו-ד י־ז' ב י י ר ו, ־ 17. טלגר2ו, מה

עניו ארלהוחג. קפא"י

־;-- 1
:: - ? ? ־ ־ ? * 
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, 1

8^~ ן יחד $ם חישוב העברי בז*רץ וכל היהדות בגולה • ~
1 הגנו *בכי8 מרח את חז*בדה הנחלה •ליהעם העפרי *?
8 ב*נוהו ח9ורני ©ל 38ר ה3הלת הסוכוות היהודית , ;?:;|

ן שנפל חלל בידי מר^דד זדון 11

_ ו .
.־| § *ער חח־ הכרמל . ::
1, ., . 1 רעד שכונת נוה-שאו? ; -
..-ן ו ועד בת גלים • '
? ו § ועד תל-עמל /

[/ 1 ועד שכונת אחוזת ,,הרגרט סטואל' "
ו ועד שכונת עובדים י ן

קםעת הנוער העובד.
אי משורר־טקונן אשר ישא את ט#א תכאב
והזעם על האסון הגדול שקרה לעם, לתנובת העבודה

ולדור הצעיר העובד העברי? .
. יד שטן ארורה קפחה את חיי הנוער,. הטוהר,
המסירות והפשטות של החבר חיים ארלוזורוב. מה

. א<:0 ומה נורא הדבר!
חרוק שנים ודום! כי נדול הכאב, *טוק הצער

ותנחומין אי!!
י התנועה, ידענו, כרור האויב קלע הפעם ללב
היד הפושעת רצתה להדהים, לבלבל ולהשמיט אה
הדגל טן היד הנאמנה, להפסיד את דרך חבנין

והיצירה.
ובתשובתנו?

נשמת התניעה חיה ותחיה, היד הרועדת מו-
רידה את הדגל לאות אבל, אולם- מחזיקה ־ כצבת

ברזל: קדימה!
ארלוזורוב המה! קשי! עד כדי טירוף הרעיון,
בי אמנם מת אדלוזורוב, הרי בה צעיר, כת רענן

ומלא מרץ היה. האומנם דעך אורו ל<ד?
הנועד! צעד אחרי צעד בדרך האבל אחרי

ארונו של חגרנו ומורנו. יד ליד, הדק השורה.
נשבענו: קדימה, קדימה לגאולה, לפדות

וארונו של ארלוזורוב הולך אתנו.
תבר הנוער העובד

̂נננוו .חיים'
התישבות הארגונים והקבוצים בעמק חרארת
הנם הפרקים הכאובים בתולדות חתישבותנו. ביהוד
עצמו המכשולים והתקלות. לחתישבות קבוצנו, שע-
מר במשך שמונח שנים ע? משמרות עבודה רבות
בארץ וגעגועיו לאחיזה ביורקע הפכו לשאלת קיים.
בימים שחיים ארלוזורוב עמד בראש המובנית
לא הסתלק או* פעם מהושיט לנו אה עזרתו האמיצה

; והטעודדת. אעפ"י שהמחלקה שלו, המחלקה הפולי־
עבודה וימוריפ למכביר. בין ישי־ ן טית, הייתה עמוסת י
ן ראיון לראיון התפנה לשיחה אתנו / גח לישיבה, ב-י
ובשום מסיבה מכרעת לא נעדר ולא נמנע מלהביע 1
! את עמדתו התקיפה לחלוקת שעל קרקע בשבילנו.
לאחר יום עבודה ואן? בשעת מ,חלח קשת כשהרופאים [
ציוו- עליו שתיקה והתאפקות מכל שיהות, דרש להכ־|
ניסני ליד מטת־ו, שסע והקשיב ובכוח החיים ה-שופע ן

מטנו עודר והורה דרכים לפעולה.
וכאשר חיינו על הקרקע וצפו שוב דאגות ת?־ ן
ציבים, מו"ט וכדומה, לא ידע מנוחה. בכמה ישיבות |
נלחם עם צוררי התתישבוה העובדת ולא ידע ח#-1
למה. |
בעמק הוארה א'*ר ל^ען י&ב אוהו ב#לום טיח {
?בל כך, תוקם לו יד. |
קדושת שמו נתמזגה את מ&על חשלום והכנין |
שלנ,־ בעמק חוארת ולא יטיש עוד מקרבנו. נקודת י
חישוב של קבוץ ג' השוה"צ הכנאוחר בואדי חוארת ?
נב ע ת ח י י ם.". [ תשא עליה טעתה את קומו: "
נציב זכר עד לבחיר מעמדנו, זכר של עבורה, 1
שיתוף ותרבות עובדת. הכאב חמר והמחאה העזה 1
על האבדה הגדולה יעטיקו את ניר חיינו וי'טטרו על ן
פתיל חזונו אשר לא דעך. 1
6בוץ :י, ואדי חוארית. י. ב. א. |

1^111נר !*[/ / ח!*ןן141) /
לועד הפועל של הסתדרות העובדים. ן
( צבור האברים בגליל התחתון מבכה
יהד אתכם את האבדה שאץ לה חליפין!
! ואסוננו הלאומי וחישובי בנפול לפני
! מרצחים ואנשי בליעל חיים ארלתורוב
?"ל, הנערץ, בחיר החברים שחעטדתם /
לשרות כלל האומה. ו
בשם חר^חחת האכרינו {
הסתדרות כללית הדדית סל אכדי גליל ההלזתון בע"ט ;
שמואל גיפרמז ?

ד?מנו אגדת זהב בדרך שיבחנו לכבוש את 1
ארצנו בכוה העבודה, בדרך שלום מבלי לשפוך אן? 1
טפה של דם, דמנו ודם אחרים. העזנו לשאוף להיות 3
לתינועת־שחרור הטהורה בדברי ימי האנושיות. 1
עבודתנו עד כה במשך יובל שנים היא תעודת־ווהד 1

לאנושיות הטובלת .בנהרי־נחלי־דפ, אות וטופ- |
שכוהות־שלופ יכולים לחולל פלאות, אם אך איי 1

מעניים בעדם. ן
באשר לא תמיר נתנו לנו. באשר תמיר משנר־ 1
או שגשוג ופריחה בארץ לאושר לנו ולברכה לשב־ 1
נינו היי־ הנחש טטארבו והטיל את ארסו למפעל |
העבודה והשלום. כל הכוחות הרעים שבתולדה, ט: 1

השחור שבשחור ועד האדום שבאדום הושיטו יד ן

איש לרעהו 5ק5ח תקוה אחרונה של עם רב־כוסף. ן
כך גם הפעם. ,,טוב מדי" היה לנו. יום יום 1

הגיעו לחופי ארצנו נשמות -נודדות מהגולה לגהית |
באן מזור לפצעיהם. והארץ השוממה קלטה אלפי 1
אחים ואחיות להשדישם בחיי עבודה טוריה. והיתה 1

זו הארץ היחידה שאינה יודעת חרפת חוסר־עבודה, |

— משגב יחיד לאור ושטחה. ן

גברנו מדי לב? יחזרו ימי מהומות בסך, והכוח 1
החשוך בהר לו דרך אחרת, את המארב ואת הלילה, |

לחתנק'8 באנשי־עבודה החורשים שלום. יגור, נהלל, \
ועתה — בתל־אביב, בנאמן הישוב. 1

דומה שאין התולדה רוצה בהפליה. כמונו ככק- |
הגויים. רוצה היא כמדומה להורותנו, כי למען רכוש 1

מולדת אין די -בפלגי זיעה, אלא יש להוסיף נחלי דם |
נקיים. אם גזרה ההיסטוריה היא — נקבלנח. לא 1

נסתלק גם מקרבן־ד3יים. /

ל'8ורת -קרבנות־הגבירה, כזוהר הרקיע מזהירים |

יזיק וחבריהם — נוסף עוד ן — ברנד, טרומפלדור, צ'

אהד — ח י י ם א ר ל ו ז ו ר ו ב. ן
, זו הננו ונשאנו את דנל 9 גם בשעת נסיח קשה
השלום_ברמה וגאטינה עמוקה, כי כל מחשבי־שאול 1

לא יכבו אוד שמש ער. ן

אדץ־י'8ראל בנח תיבנה ועם ישראל פדה ייפדה. |
א. ס. יורי© 1

תגובתנו |
ללחום עם שנאה, ביחוד עם שנאה עיורת, עב |

שנאת חנם — יש תרבה דרכים, וביחוד דרבים
פסיכולוגיות, ויותר מהכל דרכים חיוביות. . /
השנאה אלינו עיורת, שנאת הנב. ה־ע,־בח !/
שבטלחמתנו בה היא עבודת הב;־; שלנו. כל כמה ו
שבנינינו יגדל ויםתע;? יע! יותר םכויים שהשנאה |
העיורת תחדל. התשובה לרצח האחרון ולרציחות /
הקודמות היא הגדלת הישוב וחיזוקו. ז"א למעשה: |
תביעה תכופה והקיפה מאת ממשלת א"י לעשרת /
אלפים סרטיפיקטים כתשובה לרצח האחרון. ובזאת ן
תבחן *£ השתתפותה בצערנו היא אמתית ומתוך ן
ענין ולא רשמית ומן השפה ולחוץ, בזה יתראה /
לעולם כולו, שדרכי הרצח רק יחזקו את בנינינו ולא |

יחלישו אותו, בזה תראה שהיא יודעת ללחום בפש-
עים גם בדרכים היו-ביות. אין עכשיו להסתתר 1

מאחורי חטימרא "אי־יכולת הקליטה של הארץ", כי
הארץ תובעת עליה יחודיר. נוספת כפי שהוכה למדי
מכל חמספריב. |
נ*

על הישוב כילו לתבוע זאת, בכנ;ת ובתקיםו"ת,
?בזה גם נקים מצבת זכרון מתאים לזכר אחינו .

הגדול. נשתדל להקים לו את המצבה שהוא כל בך
לחם 3ליה. , 3
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י 1 הלואה וחסכק י
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1 ידי זדים ואויבים 88צו נו©ך 8
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עטופי יגון ואבל |

1 י : י י
ז*ו מבגים יחד עם כל התנועה 9

ז6ת מותו הטרגי של חברנו מגדול , 1

חיים ארלוזורוב 1
־ יו
םהןצת פועלי כרכור ומוסדותיה /ן
.. ן אתק אינטנסיבי כרכור .
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