
במדינה
)8 מעמוד (המשך
 הדיסטוריה: מן קודרות דוגמות ומזכיר

הנאד, שהמילחמה לשאוף צריכים ״אנחנו
 היא הערכיים. הצבאות נגד רק תתנהל לא

 ד,אינפרא־ להריסת גם מכוונת להיות צריכה
הסו התחבורתית, הכלכלית, סטרוקטורה

 והמנהיגותית... ציאלית
צריכים אנחנו הבאה במילחמה ״ועוד:

בירו ימק״א בניין מירפסת על ישב רות,
הירו הנוף על והשקיף המיזרחית, שלים
המרהיב. שלמי

 כל גדולה. הזדמנות שזוהי מרגיש ״אני
מתאי ובעולם התיכון במיזרח הגורמים

ומלא. אמיתי שלום שלום, לכינון עתה מים
 אם האחרונה. ההזדמנות זוהי ״אולי

יתכן דמשק, שתיהרס יתכן מילחמה, תהיה

*1933 בנתניה, (מימין) קאראדון
הקולוניות...״ לו שנגמרו קולוניאלי ״מושל

השבוע קאראדץ לורד
האחרונה...״ ההודמנות זוהי ״אולי

ה הפלאח הערבית. באינטליגנציה לפגוע
 חשוב כך. כל אותנו שונא אינו מצרי

 בוגר־תי- ועד שמסאדאת בשיכבד, לפגוע
 שלהם, הצבא את יחליש שזה רק לא כון.
 של הבינוניות השכבות על לחץ ייצור זה

 בידינו נשאיר הבאה במילחמה האוכלוסיה.
פתוחות.״ אופציות
 אחרי יקרה ומה ועוד. ועוד ועוד
זו? מילחמדי

 ברורה: תשובה לדווידי יש כך על גם
 ה- אחרי לומר: חייב בארץ יהודי ״כל

שאחריה.״ לזו מוכן אני הבאה מילחמה

אורחים
של של עצתו קולוניאלי מו

 היו לא ״מעולס
 נוחות בה הנסיבות

 הלורד כילה ,,לשלום,
ובעמאן בקאהיר

 ש־ הסבוכות, גבות־העיניים בעל האיש
החוד־ הכחולות עיניו את הסתירו כימעט

מיש גדול חלק וייהרס קאהיר, שתיהרס
ישראל״. כל אולי ראל.
המלנכו ההבעה נעלמה רגע כעבור אך
 חזר והוא קאראדון, לורד של מעיניו לית

 לדבר המקפיד האופייני, הבריטי לסימון
ביו הרציניים העניינים על דווקא בהומור

תר.
 רבים אנשים אין מל,נטרה. רכבת

 במומחיות הארץ על לדבר המסוגלים בעולם
 שהגיע ,גבו־,־הקומה הבריטי כמו ובתבונה

 ממיכללת ישר ,1929ב־ לראשונה אליה
הקולו לשירות צעיר כטירון קאמברידג׳,

ניאלי.
 מקני ברכבת אז הגיע הצעיר פוט** יו
 קיבל לא איש אך בתלפיות, לתחנה טרה
 נוראה, מתיחות שררה בעיר כי פניו. את
עליו כוננות של במצב היו הבריטים וכל
 מהומות־הדמים פרצו ימים כמה כעבור נה.

המערבי. הכותל על הסיכסוך ביגלל
 לארץ פוט־קאראדון הגיע השבוע גם

 במצריים ירדן. דרך הפעם אך ממצריים,
מסי של ארוכה בשורה להשתתף הוזמן

השתכ המצרים עם בשיחות ונשפים. בות
 המצרים שאפו לא ״מעולם :לחלוטין נע

 כנה שאיפה זוהי הפעם. כמו לשלום להגיע
הציבור.״ ברחבי הנפוצה לגמרי,

 שהיה כמי בעמאן. מצא דומה אווירה
 הנציג סגן השנייה מילחמת־העולם בימי

 את קאראדון מכיר בעבר־הירזץ, הבריטי
 ספק ״אין הירדנית. בבירה המי־ומי כל

 ״גם והוסיף: סיכם, בשלום,״ רוצים שהם
 מיל־ שיש בעמאן להרגיש קשה עכשיו
חמה.״

 מצא בעמאן אולם העיר. חומת דרגלי
 אל- רוחי עמוקה. דאגה גם קאראדון הלורד
 של האחרון הירדני ראש־העירייה חטיב,

מתכו שעל-פיו מיסמך לו הראה ירושלים,
יהו כל את לאלתר לספח הישראלים ננים
יש התנחלות של חגורה ליצור כדי דה,

לירושלים. מסביב ראלית
 עם קאראדון התקשר לירושלים, בבואו

 את לבדוק כדי ראש-העירייה, של מזכירו
 על בעצמו מייד עלה קולק טדי הדבר.

 לאלתר, פנוי הוא אם הלורד את שאל הקו׳
 אותו לקח קולק, אליו בא בחיוב, כשנענה

 את וחצי שעה במשך לו והראה במכוניתו
)18 בעמוד (המשך

 ווקום ארתור סר העליון הנציב עם *
 בן־עמי עובד מקל), עם הולך (במרכז,

 מושל־ טרופי, כובע עם מאחור, (משמאל).
המאורעות. בימי שנהרג אנדרוס מחוז
פוט, מייקל של אחיו הוא קאראדון **

 מים־ של השמאלי האגף מראשי שהיה מי
הלייבר. לגת
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 ישראל מדינת
החקלאות משרד

ן ל ה ל

ח ם המחיר■□ לו כ ס מו ה
־ 8ל .6 .7 13 ־ 5 .6 .75

 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

לצרכן ח 1 ק ר י
ג ק"י• ד ל״י 2.35 מעולות עגבניות

זז זז 2.40 מעולים מלפפונים
זז זז 1.65 גזר
זז זז 1.50 חצילים
זז זז 1.95 חדשים תפוא״ד
זז זז 2.15 (ירושלים) ארוזים חדשים תפוא״ד
זז זז 1.15 מהנגב תפוא״ד
זז זז 1.50 ארוזים מהנגב תפוא״ד
זז זז 0.85 יבש בצל
זז זז 1.00 (ירושלים) ארוז בצל

ת 1 ר י פ
זז זז 2.30 יצוא סוג — אשכוליות
זז זז 3.70 בננות

ת ו פ ו ע
2 גודל לבישול מוכן קפוא צעיר פטם

זז זז 9.00 ת קי פה ש ה שקו מ תי ח ה ה ו מ תו כ
זז זז 10.50 מעולה מיוחד עוף עוף, טנא תנועוף,

ם י ג ד
מדגים עשוי אחיד פרוס — בקלה

זז זז 9.30 שקלם ת לא שמ חו גרם 360מ־ פ
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 קפיציים ״פוגו״ מקלות על נתירות — בישראל מסוגה ראשונה אליפות
 בהשתתפות השבוע בסוף נערכה — ״אמקור״ על־ידי בישראל המיוצרים

 ו״אמקור״. תל־אביב שבצפון נוה־אביבים״ ״כל״בו בחסות ילדים, 100כ־
,1ה־נ/ בת דורון, סיגל זכתה באליפות  ללא פעמים 500מ־ למעלה שניתרה ^
 שניתר לאחר השני, במקום זכה 141/2ה־ בן עופר, שאחיה, בעוד הפסקה,

 דומה מספר שניתרה ה-ג/יסג, בת אדר, רונית היתה שלישית פעמים. 370
״אמקור״. ע״י המיוצרים ״פוגו״, מקלות כשי הוענקו לשלושתם פעמים. של

197117 הזה העולם


