
 אבל שהתנהלו. כפי להתנהל חיים
 לא גלגל־המילחמה, התהפך כאשר

 לעמוד רוח הפלאחים בקרב קמה
 הבלתי־אח־ התעמולה נפשם. על

גר לדיר־יאסין הנוגע בכל ראית
 ננטשו רבים שבמקומות לכך מה

 אפילי עליהם שנורתה מבלי כפרים,
אחת. ידיה

 המילחמה הכרזת לאחר אחוז. 40
 אנשים היו כולו הערבי העולם של

 מבחינה חמישי. גייס בחזקת אלה
 שעה לבריחתם, יתרונות היו זו

 פלישת את להדוף נערכו שהיהודים
 כגון מקומות, בכמה צבאות־ערב.

הבריחה. את עודדו אף בית־שאן,
בפני התחננו ששם דוגמות, ״היו

 שייט כלי כל על וטיפסו הנמל,
 ומשם לעכו להגיע במטרה אפשרי,

 היהודים ראשי ללבנון. — צפונה
 העיר את לעזוב שלא בהם הפצירו

 דו־קיום שרר ושבה גדלו, שבה
הועיל. ללא אבל העדות, שתי בין

 קרא לבן־גוריון, הדבר ״כשנודע
 :לה ואמר מאירסון(מאיר) לגולדה

ו לחיפה מיד שתסעי רוצה ,אני
 האלה הערבים את לשדל תנסי
 צריכה את שיחזרו• החוף שעל

לפ מה שאין לראש להם להכניס
 גולדה כותבת בזיכרונותיה חד׳.

 החוף ליד שם לי ,ישבתי מאיר:
לבתי שיחזרו לפניהם והתחננתי

הבור אמרו — נחזור! אנו הם.
מהחוף׳...״ התרחקה וספינתם חים,

 פוגשת גולדה
בעבדאללה

 ,1948 במאי 11ב־ הלילה, בחשכת
ב רעולות, שפניה אשה, נסעה

 סיבה לה היתה לרבת־עמון. מכונית
 היתה זו שכן פניה, להסתיר טובה

 המחלקה מנהלת מאירסון, גולדה
 היהודית. הסוכנות של המדינית

ו כערביה, מחופשת היתה היא
 אל חשאית בשליחות נשלחה היא

עבדאללה. המלך
מנ ועם איחה קודמות בפגישות

ה המלך הבטיח יהודיים, היגים
ה את יתקיף לא צבאו כי ירדני

 הידיעות משתכפו עכשיו, יהודים.
ל הוחלט בהלך־רוחו, השינוי על

למ בתיקווה גולדה, את אליו שגר
עבר־הירדן. עם המילחמה את נוע

 את המלך שאל הבהלה?״ ״מה
ממה כל־כך אתם ״מדוע גולדה,

שלכם?״ המדינה על להכריז רים
היהודיים, לאורחיו הסביר הוא

 ל- לצאת אלא ברירה, לו אין כי
 עמי־ערב, יתר עם ביחד מילחמה

 למנוע אחת דרך ורק אך יש וכי
 על יוותרו היהודים :המילחמה את

 הארץ כאשר לעצמאות. שאיפתם
 המלך, הבטיח שלו, תהיה כולה
או היהודיים לנתיניו יעיניק הוא

 חמישים של ייצוג וגם טונומיה,
בפרלמנט. אחוז

ב לו, השיבה מאירסון גולדה
 אינה זו תוכנית כי פגישה, אותה

 המאמץ כל וכי הדעת, על מתקבלת
 כדי ״רק כדבריה, היה, לא היהודי
זה זר״. בפרלמנט ייצוג לנו שיהיה
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לוחמי!! גבורת אל מתנפצים חעוביות ההתקנות ,גלי
ער המערכה *רועור״ם. במערב ערכית הסתערות .0יר~וו1 ועד עו!3ות~ה3*רה

ר.־ קיל נדכים לפי גפצזי י״• י גהרגי עדגדם יי
מ דגו  האזזרתיה השעות יי מרשו שהתוזיילו בליביי! *
כי ירו• כערב דו המרפד כידה במיוחד האיץ• רחב• נ ....................

ם ממזנייי 2* מכיב ישלים  מאית '•שד מצח כהתקפת מרבי
 עם פתפוסםת דהוזדה זיתם ־ח את לרמז דדי מיפירי אג־די
 • להיש פאסזדדע- בל ח.חמה• מחית עיי הקסמל הד כביש
 נכשלו - מוצא ליד הכביש אד הצופית הגבעות על תדע

 הגיעה גדולה אכפמז ושיירת נסרץ יררשליס על הפציר
4• לנדרה•

 הבשן. להבות על התקפה. הערבים בגעי הארץ בצפת
ד התנגשויות היו יכן גנישדת שעודה  ציון שבי בלום■ כפר יי
ובצפת

־ של־ כישר השלישית - עזה התקפה הדיי העמק השדי
האחדדנים ודסים שת

 סר השיירה אילם לניר־עם השיירה שיג הותקפה מגב
תעעה לביחדז והגיעה דיד לה ד.1

 צדפים י ע נהרגו ירידים !
ביררשיים, ׳

ץ : . מ ו*י**<׳##י,8 אי׳י ו : ז י ז ד  י
י שייי״ י.ארץ ממשדר. עט סיג ג  יו •

ח י -. אתסיל גי ר.  י-ריתי' הדתי* מ
י רות• מ  הדי: דחי׳ ליד מיהודי,־ מ
ת שגלדגי. תמדשלתי •ים מ  יד* ?

 אדה *הריי *-ר גש גיריסל-ס. נבח
שני; ילד*©• י

מי ש״דמ־אי ,בבש־ק ©יחו ל  ד
ריה לחריג  דת,•לפיי- איי- *וו ני

ל נעת־׳. וזז : מ ע ו ץ.־ויז  את־ בנ
ם מיש בבקר סול שעיג-  נזשלד־ בהזי
ו■ גש קסס־ן נת * •דיזזז .-.!1״י ז לז  מ

ס ר ד מי מ ס ל הנקר. השית <* *
ח כל לא בי אעי ר ו שקבע תגב* מ

• חרט .'.יק עני מ י מז- נר* נ סי
ה *ע ק תי ב מ  מזיז ~ שעני• א־ רי

- נגי־ן לקרדה ■זזיגאי• ידי. רגו  מיי
תח דין פנהרדזיד. בדנ

 גי־י מינוי* ייילי' ׳•*־ ־■־■ ־
 ?־• ?;־יה הדבי, תי׳יי^ש

ז דיב־ב ז־ש ד ־ , :־. רש* נ ״  מ
■ מי

עי, *?ק*• קי •רגנה מ  ה*א >ר>* קנ
הישג נידם באיהי

מי תי מ רי-־־;~ ?-־,עי־ביש יי׳
דיי עי •סדיר• ר גינת ־ ג-חפחז ?י י  נ
ת שמאל תיל ^ א י נ ג ה השישי• י

. *.זן1א רדיו* > ל מגל ני• כנן מ
ם פים מיני  לעי;* כיקקפתש ©תחי ז

ח טו תרשטז־׳ר. יקרדי חג  ׳בדז-זז? ו
ם • נראד, של .הגדשת־, : ©תתנת נערי

***ריש ־זד**. גג

נמשכת התחבורה
ר :ענטילד רניי ־ •י  למן *״$•־ .—•י

 .* ׳־מהד :דת*
' ׳•יוגי; ג ד ה צ ז  ז

א נקרי־ :תמדו-ת . - מי ״
שי ;ב^*יח י תי  ♦.יעו*♦ שי־ ־יריד

ר ז : לי **,י-,־ר-־ג; : דש•־* —ל׳■׳ :

 •זזחע- תיל׳ש*•־..;א*ז♦ ינכיג-ש :
- זדד־ם נר.י כל ; ד  ד—דד* דד ,ב

ך -*עמק :יפלם ד  יה־ יד״ס־דיה רז י
ש שיי 5:נ*?ק- מ  !ע• **י דש מי

ן •ידי״ המש*•*. שיר 7ב- מ מעי י
ש *5 : דזי  ם־דד ~ז־"*מי. י־גקי ג

ש שיג 167'*־־־ נ ש ,—מ ר מ ג מ

דיר־יאסין לפני יומיים הנצורה, כירושלים מקומי עיתון
הצילו שיירות שלוש

 לא המילחמה של שלב ״באותו
 המשמעות לעומק היהודים ירדו
ב שרויים היו הם זו. תופעה של

 ד׳, ,תוכנית שנקרא מה ביצוע
 הרופפת שרשרת־הישובים גיבוש
על ובר־הגנה, אחד רצוף לשטח

 בדי האו״ם, של החלוקה גבולות פי
 לקראת צבאית מבחינה להיערך
 המדינה ובאה. הממשמשת הפלישה
 האו״ם (החלטת) על־פי העברית

ערבים, של גדול מיעוט בה היה

 בתיהם. את יעזבו לבל הערבים
ב התחוללה כאן בחיפה. היה כך

של שבכל לחימה, שעות 31 משך
העל על היהודים יד היתד. ביה

אל נמלטו הערבים המוני יונה.

 כששם ,1965 בשנת הונפק *
 ״הרפובליקה עדיין היה הנודינח
המאוחדת״. הערבית

 עם האחרון נסיון־ההידברות היה
הערבים.

להכריז
להכריז? לא או
 ר יפו, נכנעה 1948 במאי 12ב-

ה־ של מהסיוט שוחררה תל-אביב
)62 בעמוד (המשך

י81 קיץ / אביב ־ ניבה אפנת
לבן. רקע על והירוק הכחול בגוני בפול פנל הדפס

עצירות? נפיחות?

סי אין  תכנ
ן לביקיני

 :טבעי לעיכול ביקוניס תה
 וטבליות, עלים בישראל), (היחידי נמס
מצמחים. מיוצר ביקוניס תה

 בלנד. המרקחת בבתי להשיג
 ־002 הבריאות משרד אישור

11146־929
 המצורף לצרכו בעלון עייני

 משרד ע״י שאושר לאריזה
הבריאות,

ם 2279 הזה העול


