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המחתות מן יוצאים הסטנים
 ארמון ליד הבריטי הדגל הורד ,1948 במאי, 14ב-

 הבריטי העליון הנציב חגיגי. בטרם בירושלים, הנציב
 יום באותו עזב לחיפה, עטרות משדה־־התעופה טם
 שרידי בריטית. אונית־־מלחמה סיפון על הארץ את

דרו מירושלים ארוכה בשיירת יצאו הבריטי הצבא
אחוזת■ ארץ אחריהם השאירו הם למצריים. מה,

 מתוף אלה, בעמודים שנלקט המאורעות לוח להבות.
ההת את מראה המוטסת, הששית הדיביזיה יומן

 הפיכתם ואת השלטון, של ההדרגתית מוטטות
 חוקיים- לצבאות המחתרת ארגוני של ההדרגתית

ליש ההגנה צבא לכוחות ראשונים ניצנים למחצה,
עמדות־המגן. אל עדיין נצמדו הגדול שברובם ראל,
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 יהודים, 41 הורגים לעבודה, בחבריהם טבח עורכים הערבים בחיפה. הזיקוק בתי ליד
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