
־־/  לא שוב ברעל, שדותיהם את לרסס ניתן
 את למכור מוכנים ויהיו אלה יתעקשו

 את דחו עקרבה אנשי אבל אדמותיהם.
פי לקבל לשכנעם הנסיונות כל ההצעה.

בתוהו. עלו האדמות את ולמכור צויים
 נמכור לא ״אנחנו דייב: השייך אמר

 מהאדמה חיים אנחנו הזאת. האדמה את
 בשום אותה? למכור נוכל איך אז הזאת,

אותה.״ נמכור לא בעולם מצב
 עקר־ שאנשי שהתברר אחרי עתה,

הש את למכור מוכנים אינם בה
 הועלתה ישראל, מקרקעי למינהל דות

 אינן בכלל האדמות חדשה: טענה פתאום
הממש רכוש הן עקרבה. לאנשי שייכות

 אותן עיבדו עקרבה אנשי הירדנית. לה
 כיורשת ישראל, ממשלת בזכות. ולא בחסד

 עתה היא בשטחים, הירדנית הממשלה
הקרקעות. בעלת
 יכולים עקרבה תושבי אין זו טענה נגד

 ראש־המועצה אמר ״נכון,״ להתווכח.
 רכוש שהיו אדמות לנו ״היו חמדן, חוסיין

 אדמות היו אלה אבל הירדנית. הממשלה
שלנו. תמיד היו טאוויל אדמות פסאייל.

יד־:; יורים! זהירות:
 כשטח הוכרזו שלא אלה גם לעקרבה,

 לחיילי אימונים כאיזור משמשים סגור,
 תירס חלקת מתוך המציץ השלט צה״ל.
 לעבד מוסיפים שהערבים כך על מעיד

 את הופכים לדעתם במקום. הקרקע את
להרחיקם. כדי אימונים לשיטחי שדותיהם

 עליהן, קושאנים לנו אין אותם. קנינו לא
 האבות של והאבות שלנו, האבות אבל

 האבות של האבות של והאבות שלנו,
 הזאת האדמה ואת עיבד כולם — שלנו
בכלל.״ ירדנית ממשלה שהיתר• לפני עוד

 וראש־הממשלה דיין משה שר־הבטחון
 הממשלה בישיבת חסכו לא מאיר גולדה

 את לגנות כדי חריפות מילים השבוע
 ונתן בשיקוליו״ ש״טעה הבכיר הקצין
בצו התבואה שדות את להשמיד הוראה

 בשם כינה מנהלל, הפלאח שדיין, רה
התבואה.״ לגבי ״ואנדאליזם
 האמצעי ״מה דיין, אמר הוא,״ ״הוויכוח

הא עיבוד את למנוע צריך היה בעזרתו
האלה?״ דמות

ער חקלאים נישול — השאר כל לגבי
 כדי קרקעות גזילת מאדמותיהם, ביים

 גזר- הוצאת חדשים, למתנחלים למסרן
 לגבי — שלם כפר על כלכלי מוות דין
 זאת כי ויכוח. אין דיין, סבור אלה, כל

ישראל. ממשלת של והמדיניות השיטה
 על והצביע דייב השייך אמר ״הנה,״

 השלף בשדות שנראו שחורות נקודות
 הכבשים ״זה טאוויל. חירבת של הצהובים

שהור השדות את אוכלות הם הנה שלנו.
 יתפסו אם לשם. ללכת להם אסור עלו.
 אבל למשפט. אותו יקחו הרועה, את
 והמרעה המים שם כי לשם. הולכות הם

לשם?״ לא אם ילכו לאן אז שלהם.

במדינה
העם

רוצה מה
דה־גולדה?

 :ספק לכל מעל השבוע הובהר אחד דבר
 של מישטר עתה קיים במדינת־ישראל

שילטון־יחידה. — שילטון־יחיד
 על התלוצצו מיפלגת־העבודה במישרדי

דמיון יש וגול־דה. דודגול מישחק־המילים

גולדה
7 מתכוונת היא ...למה

 שיל- ימי בסוף דה־גול של מעמדו בין רב
 ישראל ראש־ממשלח של מעמדה ובין טונו

כיום.
 לימי חזרה התגעגעו המיפלגה ראשי

 בימי כי בן־גוריון. של שילטון־היחיד
 את לנתח היה אפשר לפחות, בן־גוריון,

 הגיוניות שהיו הזקן, של דרכי־מחשבתו
 בעניינים יכריע איך מראש ולנחש למדי,

השונים.
בלתי־אפשרי. פשוט זה גולדה לגבי

הממשלה
 אישי חשבון
לגמרי

 היה הכל (א) :השבוע המצב היה זה
 האישית בהחלטתה בילעדי באופן תלוי
 מה ידע לא איש (ב) מאיר. גולדה של

מאיר. גולדה רוצה
 ראשי־ לנחש. רק יכלו מקורביה אפילו
 לירות מיליוני להזיז היכולים המדינה,

 לכל הנוגעות הכרעות להכריע עפעף, בניד
 — המערך של והרוזנים הדוכסים אזרח,

 ובמיזנון הממשלה במיסדרוני הסתובבו
 אתה מה רעהו: את איש שאלו הכנסת,

? רוצה היא מה ? חושב
מוקדמות, לבחירות לגרום יכלה גולדה

מעוניינת? היתד. במה המשבר. את לחסל או
 חלוקות הדיעות היו יודעי־דבר, בין גם

הס היתד, אחד דבר על רק קיצוני. באופן
 מתוך שתחליט מה תחליט שגולדה כמה:

אישי. חשבון
אחד להיות היה יכול זה אישי חשבון

................................:השניים מן
 מוקדמות, לבחירות גולדה תביא "~#*~אם

 מיפלגוד רשימת בראש שתעמוד ספק אין
 בצורה הבאה. הממשלה ובראש העבודה,

 בחצי־ שמסרה ההבטחה מן תשתחרר זו
בקדנציה בראש־הממשלה תעמוד שלא פה,

)16 בעמוד (המשך

!!וניעו
ש חד ם ספריו מ אסיי של הקל
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 והתקומה החורבן חזון את המקלים

ם של בדודנו: הע

סוהנחה
המות, על גס הגוברת מופלאה אהבה סיפור

יח1
שמת

 הגהעום מתוד נערה של שועתה
ביותר, המחריד

!![1ו!
תב ם נ שו די ילד של אי הו  י
העולם מצפון נגד

השחות
ם דור תו מד י שה. במסגרת נפשו על העו  חד

חד בכרו !הופיע ״סלמנדרה־! עם א

׳טקנזונה
 הספדים חנויות בבל

 עלים. בית בלעדית: הנצה
על. ודא, ג, נער קול
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