
 הוא כאשר הוועדה, של מהחברים
 הערבית, נקודודההשקפה את הציג

 יותר הפכו הוועדה של והרגשות
זו. בנקודה נזילים

לפלש הגיעו הם כאשר ״אבל
 היהודי העניין לפניהם הוצג תינה

במ זוכר אני מאוד. חזקה בצורה
 שהכרתי קרוסמן, ריצ׳רד את יוחד
 וגם אחר, חבר מכל יותר אותו

 פתוח ראש עם בא קרוסמן אחרים.
 הוועדה הגיעה אשר עד לשאלה,

 התרשם הוא שם לארץ־ישראל.
ההסתד של ההשפעה מן מאוד
 הארצישראלית, החברה על רות

 ההיבטים כל הקיבוצים... ועל-ידי
 ארץ־ישראל של הסוציאליסטיים

 ואני עליו, בל-ימחה רושם עשו
אח חברים על גם שכנראה חושב,

ה החברים על גם בוועדה, רים
 התנדנדו שהרגשות כך בריטיים,

״ שוב ב... שו ו
 קרוסמן, ריצ׳ארד של עדותו

 האנגלו־אמריקאית, הוועדה חבר
ה ממנהיגיה אחד יותר ומאוחר
ה הלייבור מיפלגת של ראשיים
 בתסריט בהרחבה מובאת בריטית,

 בדבריו ויש האש, עמוד ,של היסוד
 :ומלאה ריאלית בחינת־מצב
ציו על המופשטים ״הוויכוחים

 נראו היהודית המדינה ועל נות
 חוויה אחרי המציאות מן רחוקים

 ממט- אחת אדם... בהשפלת זו
 מיש- הן מה לקבוע היתה מתינו

 היהודים של האמיתיות אלותיהן
 ביקשו הבאמת הללו. העקורים

 שמא או ו לארץ־ישראל לעלות
 התעמולה תולדת היה זה רעיון

. 1 הציונית . .
 ציוני במחנות היה אלמלא ״אף

שם היה אלמלא החוץ, מן אחד

כווץ חוץ שר־
— במחנה־עקורים דמעות

 עדיין ציונית, תעמולה של שמץ
 לשים מחליטים הללו הבריות היו

חו תשעה לארץ־ישראל. פניהם
באירו הניצחון מיום חלפו דשים

והאמרי הבריטיים וגואליהם פה,
לקבלם התכוננו לא עדיין קאיים

ב אותם כינסו הם בארצותיהם.
והלבי כילכלום בגרמניה, מחנות

 שבזאת סבורים היו וכנראה שום,
.כנוצרים חובתם את קיימו . .

 לארצות רצויים שאינם ״ידעו,
 ב־ ואילו המערבית, הדמוקרטיה
לאו בית יש הרחוקה ארץ־ישראל

 לקול- נכון בואם, לקראת השש מי,
 לחזור אפשרות להם ולתת טם

 בארץ כזרים לא חייהם אח ולכונן
בארצם...״ כעברים אלא נוכריה,

 שר- של חלקו הערכת בסיכום
בהק בווין, ארנסט הבריטי, החוץ
 מביא מדינודישראל, של מתה

 שהיה אבן, אבא של הערכה לוסין
 ״מר :וייצמן חיים של מזכירו

 לישראל ביחס למלא נועד בווין
 3ה־ ג׳ורג׳ שהמלך התפקיד את

הברי המושבות 13ל- ביחס מילא
ה היה הוא החדש. בעולם טיות

 פעל כורחו שבעל המרושע, מכשיר
עצמאותה...״ למען

לה״ספציה פרשת
 באיטליה פשטה 1946 באפריל

העו מיסתורית ספינה על שמועה

 סיפונה ועל לספרד, להפליג מדת
נמ אס-אס ואנשי פאשיסטים מאות
 פיקוחה הגבירה המישטרה לטים.

 תנועה אותרה מהרה ועד בנמלים,
 אנשים, :לה־ספציה בנמל חשודה

 על עלו בלתי־מזוהים וילדים נשים
בנמל. האוניות אחת

 שטרם האיטלקיים, הפרטיזנים
 להטביע החליטו מנישקם, התפרקו

 ה״פאשיס־ נוסעיה על האוניה את
 עד גילתה המישטרה אבל טים״.
יהו בפליטים מדובר כי מהרה
 בל- באורח להגיע המבקשים דיים,

לארץ־ישראל. תי־חוקי
 האוב־ יחם השתנה בידלילה

 זה לנוסעים. האיטלקית לוסיה
 אך הפרטיזנים, מזעם אותם הציל
 במקום אחרת: צרה עליהם הביא

 שתבעו בריטיים, קצינים הופיעו
 את לאפשר שלא משילטונות־הנמל

 ערכו המעפילים האוניה. הפלגת
ה את הניפו מיסדר, הסיפון על

שרו והעברי, האיטלקי דגלים

קרוסמן ועדה חכר־
בקיבוצים התלהבות —

 שביתת־רעב על הכריזו התיקווה,
 האוניה את יטביעו כי והודיעו

מע יעשו או באש אותה יעלו או
 תינתן לא אם יאוש, של אחר שה

לארץ־ישדאל. להפליג הרשות להם
 כל עברה האיטלקים של האהדה

נא באיזור מפקד־המישטרה גבול.
 בגלוי עצמו שהעמיד מכיוון סר,
 שבי- על הידיעה המעפילים. לצד

 לה-ספציה מעפילי של תת־הרעב
 מרובה. התרגשות בארץ חוללה
מרא 15 על הטיל הלאומי הוועד

 לשביתת־ להצטרף היישוב שי
 הלאומיים, המוסדות בבניין הרעב
ברי וממשלת שלו, את עשה הלחץ
 הספינות, לשתי הרשתה טניה

לחיפה. להפליג
 העלייה דבר את הביא זה סיפור
 לכותרות לארץ־ישדאל החשאית

העולם. עיתוני של הראשיות
]■ עומר דן

,16ה־ הפרק :הבא בשבוע
״ ק ב א מ ה  המציג ),1946—1947( ״

פעולו כשיא הגשרים״ ״ליל את
העברי". המרי ״תנועת של תיה

 עוצרים המעשה על בתגובה
 ב״שבת הבריטי הצבא שילטונות
 היישוב, מנהיגי את השחורה״

 הוויכוח הפלמ״ח• מלוחמי ורבים
הברי בשילטון המאבק דרכי על

האקטי לבין המתונים בין טי,
 שנגרם הכבד והאסון ביסטים,

 דויד״, ״המלך מלון פיצוץ בעת
 הטרי ״תנועת לפירוק גורמים

 לפעו- שבים ולח״י אצ״ל העברי״.
עצמאיות• לות״מחתרת
גור הבלתי-פוסקים הפיגועים

 השיל־ של רוחם להתערערות מים
 בפעולות מתרכז הפלמ״ח טונות.

 המילחמה והעפלה. התיישבות של
 נגד לעורר. מצליחה במעפילים

העו דעת־הקחל את בריטניה
 הלחץ גובר זה בשלב למית.

 כניסת את להתיר האמריקאי
לארץ־ישראל• העקורים

 מחישים האלה הגורמים כל
להע בריטניה של החלטתה את
להכ ארץ־ישראל שאלת את ביר
אירגון״האומות-המאוחדות. רעת

 ספר בית
ע ש נים ל
 המכון בשיתוף

 העבודה, לפריון
 סיטיזן
וארגון

 מלאכה בעלי
בקרוב יפתח

 לשענים, חדש ספר בית
 בישראד, מסוגו הראשון

 הודות בקרוב יפתח
 בין פעולה לשיתוף
 העבודה, לפריון המכון
 ״סיטיזן״-ישראל חברת
 מלאכה. בעלי וארגון

 יפתח הראשון המחזור
 חומר ויכלול פסח אחרי
 תיאורטי מקיף למודי
 במעבדות ויישומו ומעשי

משוכללות.
 המתקדם הקורס מטרת

 חדש דור להקים היא
 הבקיאים שענים של

 הקוורץ שעוני ברזי
 שירשו האלקטרוניים

השעו של מקומם את
 הישנים. המכניים נים

ב יתקיימו הקורסים
ה לפריון המכון בנייני
 המלאכה בקרית עבודה

בתל-אביב.
 בנושא ההרצאות את

 מנכ״ל ינהל הקוורץ
 מר ״סיטיזן״, מעבדות

סינמן. יעקב

צחק
ת ע ש דחקב
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