
ת ! ל ס פ . ה ל כ  לטכס איזורי, למפגש נועדו אלה בריטיים מטעים בעלי א
 דום עומדים הם הפגישה בראשית המורדים. מפני ההגנה אמצעי על עצה
ראשם. מעל מרחפת מות כשסכנת אותם השאירו שנהרגו, חבריהם לוכר

מימין). (תמונה האישי נשקם

והמנהיגי המח־דים

ת ק ס פ . ה ש פ ו ר מקדונלד מלקולם סיר של שמו נ שבות שר זה היה ארץ־ישראל. לבני היטב זכו  הבריטי המו
פן 1939 של המפורסם הלבן הספר את שיצר ה פן מאז בארץ. השעבוד למדיניות סמל ו  עליון נציב מלקולם סיר ה

ת, הדרומית באסיה שרין האחראי המזרחי ה מאלאיה. למערכת במי מי מתרחץ (מימין) נראה הוא בתמונ סינגפוי־ במי

 הגנרל השמיע מכבר לא
ה הכוחות מפקד טמפלר,

 ל־ כדורבנות מלים בריטים,
 אמר בקואלה־לוספור. פקידיו

שא הוא שלנו האסון : .הוא
 בכדורי לשחק מיטיבים נו

ת ולערוך גולף  של מסיבו
ם קוקטייליס. מוניסטי אי הקו

שו ואינם גולף משחקים נם
 הם אולם קוקטייליס. תים

ה העופרת לכדורי דואגים
מלחמתם. את נושאים

ל באו הגנרל של דבריו
 בין ההבדל על גם התריע
ב הבריטים המטעים מנהלי
בין הארץ. רחבי ה פקידי ו

 במשטר חייט שאינם ממשל,
 המטעים מנהלי אין מלחמתי,
מ הבר, ליד אפילו מופיעים

את גופם על לשאת בלי

 מאלאיה בני הורגלו רבים דורות משך
 או במישרין זר לשלטון נתונים להיות

 התחוללה שבהודו בשעה בה בעקיפין.
 גנדי, מהטמה של הנפשית הענק מהפכת

 מהפכתו את יאט־סן טון ד״ר חולל ובסין
 שמריהם, על המאלאים שקדו המזויינת,

 עביר הגבוהים'שהשיגו המחירים מן נהנו
 העולם לתעשיות שסיפקו ובדיל הגומי
כולו.
ה כשדגל גם
 עלה העולה שמש

 היוניון במקום
 על הבריטי ג׳אק
ב התורן ראש

 וקואלה־ סינגפור
 הת- לא לומפור

 המאלאים רגשו
א שלטון ביותר.

 במקום בא חד
 וגם שני. שלטון

שטיפ היפאנים,
אר שאר בכל חו

 כיבושיהם צות
עצמ של תורה
ו אסיאתית אות

 לפחות הקימו
 בובות ממשלות
למר עצמאיות

 ברחבי עין אות
ה העושר ״איזור

 אסיה של משותף
הרב־ המזרחית

צ׳יין־ לא שלהם, תית״
את לגמר. טרחו

 בה מאלאיה. בני של העצמאות תיאבון
 מצא ובאינדונסיה סין שבהודו בשעה

המל אחרי החוזר הקולוניאלי השלטון
 בידי שהוקמו עצמאיות ממשלות חמה

במאלאיה. דבר השתנה לא היפאנים,
 מפלגה של קיומה היה היחידי השינוי

 היטב. מאורגנת אך קטנה קומוניסטית
פעו שביצעו היחידים היו הקומוניסטים

היפא הכובש נגד מזויינות התנגדות לות

 הנשק את מוסקבה. להוראות בהתאם ני,
 על־ידי והאמריקאים האנגלים להם סיפקו
 אמנם מהנשק חלק האויר. מן הצנחה
ה אולם היפאנים. נגד לפעולות שימש
 אחר שחלק ידעו לא הנדיבים נותנים
 ב־ מחבוא במקומות בקפדנות הוטמן
ה גירוש :אחרת למטרה נוער ג׳ונגל,
שיחזרו. אחרי אנגלים

 1948 בראשית
ב־ השעה. הגיעה
הו־ המדינה חבי
קט קבוצות ניעו
 לוחמי של נות

 מורכבות נרילה,
ה מבני בעיקרן
 הסיניים מהגרים

זכו המשוללים
 על התנפלו יות,

הז המתישבים
 באש העלו רים,
וחיב בתיהם את
 הגומי במטעי לו

ל חיוניים שהם
 המלחמה מאמץ

 רוב האמריקאי.
הת־ מאלאיה בני

 באדישות יחסו
למלח נייטרלית

 בסתר נהנו מה,
ח שרבבות לבם

 ושוטרים יילים
 יבלו לא בריט־יס
 5 על להתגבר

 לוחמים אלפים
ביותר. כיום חזקים שהנם קומוניסטים,

 מיהו טמפלר הגנרל הודיע החודש
המפ מנהיג :המרד בראש העומד האיש

 סיני, ממוצא פנג, צ׳יין הקומוניסטית לגה
 האימפריה אביר לאות שזכה אדם

ה האנטי־יפאנית. הגרילה מלחמת כגבור
 שמו ההצטיינות, אות את ביטלו אנגלים

 שטרלינג לירות אלף 15 : פרס ראשו על
חי. למביאו אלף 30 מת, המביאו לכל

כדורי□ □ואי שני

ם


