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מתוחות איכות דירות
בבתת־תקחה •

 ארלוזורוב רח׳ מרבזי, במקום חדרים 4 דירות
קפלן. פינת
 דירה. לכל מחסן + חניה קומות, 7 בן בנין

 בונה לסולל לפנות נא פרטים לקבלת
.03־916037—8 טל• פתח־תקוה,

 במרכז שקט ברח׳ חדרים 4ו־ 3ג/2 דירות
העיר.
 דירות. 6 בן פינתי בבנין

 מפוארות. גג דירות — העליונות
 דירה. לכל צמודה חניה

חיה. לגב׳ 03־298361 טל. פרטים לקבלת

השקעה
בטוחה
בדירת
דווחה.

איתן יסוד על ;
בונה־ סולל ״דיור דירות

 השילוב הוא בתה״ ״דיור־סולל
 בענף ביותר והמוצלח הבטוח
הבניה.
 ידועות בונה״ ״דיזר־סולל דירות

 הבניה באיכות החדיש. בחכנונן
 המיוחד בגדלן .הקפדניים והגימור

 המודרניות האביזרים ובמערכות י
שלהן. המיוחדים !השכלולים

ב דירות למכירה נותרו

■■ תוכנית של מותה ■■
)13 מעמוד (המשך

 ובכך לנגב, ביחס שלד, אלה במגמות
 דד לחיצי שלה נקודת־התורפה את חשפה

 הוספת מישרד־החוץ. אנשי של סרקאזם
 מגדילה שהיתה היהודית, למדינה הנגב

 האוכלוסין, במאזן לפגוע מבלי שיטחה את
 ב־ נמל להקים ליהודים מאפשרת היתד,

 יגביר שהדבר הבין וסטנלי עקבה, מיפרץ
 רד אנשי בקרב בתוכניתו התמיכה את

השמרנית. מיפלגה
 הנגב את לצרף קשה היה שני, מצד

 את שוב ליצור מבלי היהודית, למדינה
 בהיסוס ומיסדדונות. מובלעות של הסיוט

 שהנגב מישרד־המושבות הציע מסויים
 אשר עד מדינת־ירושלים, חסות תחת יהיה

 הנהו הנגב אכן אם שיבדוק סקר, ייערך
 זו שאלה סביב ההתחבטות בר־פיתוח.

 של המוצהרות האיכויות אחת על העיבה
שלה. המיתאר קווי בהירות — התוכנית

ל הוסיפו הבריטי המטכ״ל ראשי !•
 שנדרש לוח־ד,זמנים את בהציגם קשיים,
 ההכרחיים. הצבאיים האמצעים לנקיטת

 כוחות להעברת ביותר הקצר הזמן פרק
המהו עם להתמודד כדי שנדרשו הצבא,

 לשניים־ תשעה ״בין היה הצפויות, מות
היטלר.״ כניעת אחרי חודשים עשר

 היהודית המדינה של המוצעים הגבולות
 החשש אורכם״. לכל להגנה ״קשים היו
 היהודים על־ידי יתקבלו לא שאם היה

 של סכנה תמיד תהיה יחד, גם והערבים
היהו המדינה שטח אל ערביות פשיטות

 כדי היהודים, מצד צבאיות ופעולות דית,
 בני־הגנה, ולהפכם הגבולות את להרחיב

דרכי־התעבורה. את להבטיח וכדי
 הוחלפו. באיזור הבריטיים הנציגים י•

כע כיהנו ומוץ קייסי מק־מייקל, במקום
 כנציב גורט הלורד הפילד־מרשל שנה בור

 כשר־ גריג אדוארד וסיר בפלשתינה עליון
התוכנית. ממתנגדי שניהם *, בקאהיר תושב

 גורט של להתנגדותו העיקרית הסיבה
 פיתרון התוכנית תהווה לא שלדעתו היתד,

 של ״קריאת־הקרב היהודים. את שיספק
 בלתי-נמנע, באופן תהיה, הלוחמת היהדות

 הפילד־מרשל ז׳״ ציון ללא הציונות ,מהי
 בראש מצא שאותם המנהיגים, כי דיווח

 קטנים, ״קליברים היו היהודית, הסוכנות
מדינאים.״ של תכונות להם שחסרו
בפלש היהודים את רואה שאתה ״ככל

 וממיזרחה, ממרכז־אירופה שמוצאם תינה,
 השיתופית ההתיישבות ואת מינהגיהם את

 נוכח ״אתה לקבינט, גורט דיווח שלהם,״
 של מוקדם כינון דרכינו.״ אינם שדרכיהם

 כימעט באופן ״יביא, היהודית המדינה
 נאציונל־סוציאליזם של לתחייה בלתי־נמנע,

כלשהי.״ בצורה
 הוסיף היהודית,״ המדינה שתגדל ״ככל

 והם הערבים, פחדי בוודאי ״יגברו גורט,
 נכזיב אם לביטחונם. לערוב מאיתנו יצפו
לברית־המועצות.״ לפנות עלולים הם אותם

 מנהיגים
טיטו נוסח

ז  לד,יכ־ מוכן מישרד־החוץ היה תה ן
 ירש אידן אנתוני סיר לתמונה. נס >
 בתזכיר לאו. מידי זה בנושא הטיפול את

 ,1944 בספטמבר 15ב־ לעמיתיו שהגיש
הקבי שוועדת חש ״אני שר־החוץ: העיר

 כה, עד שנקטה בכיוון בפעולותיה נט,
 חמורים.״ מישגים מארבעה פחות לא ביצעה
 בערכה אידן, לדעת הופחת, לכל קודם

 הצפויה. האלימה הערבית ההתנגדות של
בחלו הקבינט תמיכת נמשכת היתד, אילו
 ״אובדן של חמורה סכנה נשקפת היתד, קה,

 שהוא במרחב שלנו הבילעדית השליטה
 תעבור והיא לגבינו, רבה חשיבות בעל
 ש״ההתנג־ ציפה לא אידן אמריקה.״ לידי
תונ היהודית המדינה לכינון הערבית דות
 והמנה,יגים־ו־,פוליטיים השליטים בידי הג

 ואולי העזה, ההתנגדות המוכרים. הערבים
 בידי תונהג צופה, אני שאותה הרת־האסון,

 שעלולים עדיין, בלתי-ידועים מנהיגים
 טיטו נוסח הפוטנציאליים המנהיגים להיות

 הערבי.״ העולם של
 מישרד- בראש סטנלי עמד עוד כל

 אולם בעמדתם. אנשיו דבקו המושבות,
 השיל- את ממשלת־ד,לייבור ירשה כאשר

 המילה את לתרום אלא לו נותר לא טון,
 :הכושלת התוכנית על לוויכוח האחרונה
ה הוועדה של החלוקה רעיון ״בתמצית
בזרי אותה לבצע הצורך עמד ממשלתית

והח זריזה פעולה אולם ובהחלטיות. זות
 הוועדה, התכוונה שאליו באופן לטית,

הסף.״ על עתה נדחתה

 היהודים, על שנוא שהיה נזק־מייקל, *
 התנקשות נכשלה האחרון וברגע הוחלף,
לח״י. בירי נרצח מוין הלורד בחייו.
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