
 את מסבו ,,תור מנהיג אוזן, אהרון שך־העבווה־והוווחה, סגן
 השקיעו רא שהגבוניס טוען חבד־ימית, הקמת ער האמת

ם ת אתת אגורה או גכסנ טי הפיצויים את למנוע וגנ

 את מניו אני
 הפיצוייותיקיס

 עועוו מהתקופה
 הת״שבו ירא

בפיתחזדרכיח

 להתכלסו. רוצה לא אני
 שמס־ההכנסה חצה אני

 נמה לי יודיע
 שילמו מס
ימית הבל תושבי

 מנתי את ׳מניד אני
 שלא ל׳ ימית. הבל
 מרגיז מעשיות. יספח
 שראיס שהם א*ת■

חלוצים לעצמם

■ש■ שר״ת !■איינה

 מוסיקה שומע כשאני
 בטלוויזיה, פילחלמזנ׳ת

 המכשיר. את סגור אני
 כשאני נשאו!מרותק אני

גאון יהורם את שומע

 ללמוד אות׳ יכויהו שלא
 שלום־עלינס. את

 בונגלו אות׳ שילמדו
 היהודית העיירה ושבוי.

כלום ל׳ אומרת לא

 הפולנים״ ב״בנק למה
 הזדמנות וותוים לא

 שים חמי למה ? לספרדים
 הבנק נחלת־ ה מהבד׳ אהה

ז ספוויס אינם

ש מ ד מ ב ד ב הי מ
ת ם א צויי פי ת! ה מי ״ די

 אוזן, אהרון סגן-שר-העבודה-והרווחה,
שב הספרדית הפדרציה במישרדי יושב

 משמש הוא בתל״אביב. המרכזית תחנה
 שר- היה אוזן אהרון הפדרציה. כנשיא

 חבל הוקם שבה בתקופה החקלאות
 מכל יותר אולי סייע אשר האיש ימית.
 איתן בעת עומד החבל להקמת אחר אחר
 ,המתיישבים של הפיצויים מיתקפת מול

אחד. מיותר גרוש לא אף :וטוען

 לקנות מסרב גילת, מושב תושב אוזן,
 הפיצויימניקים שמנסים ה״לוקשים״ את

מ חברו על מספר הוא לציבור. למכור
 13ב־ מישקו את שמכר מסלול, מושב

 80 שקיבל לפיצויימניק לירות, מיליון
 ב- מישקו את שיעזוב כדי לירות מיליון

 ממילים מתרשם אינו אוזן חבל־ימית.
״בערבה ״חלוציות חלוציות. נמו יפות ! 
יחידת כל על ״בימית בלהט. אומר חוא

״קופצים ארבעים חיו משק ! 
 העיר תושבי של תביעותיהם את גם
 לימית,״ ״כשהלכו מקבל. אינו הוא ימית
 על־כן לעיירת־פיתוח. ״הלבו אוזן, אומר

 ופיצוי בעיירת-פיתוח רירה להם מגיעה
 פנים בשום אך ספורים. מיליונים בסך

 ברמת־אביב!״ פנטהאוז לא ואופן
 תושבי של סחטנותם מדבר"על כשהוא
ב הדבר מתרתח. ממש הוא חבל-ימית

 להיות לו גורמת האישית מעורבותו נפשו.
הפיצו דורשי נגד בעמדותיו יותר תקיף

 ,מנצ-׳ את תוקף הוא בוטות במילים יים.
 וטוען אותם, מכנה שהוא כפי השלום״, לי

ה מתן את שיבלום האיש יהיה שהוא
 בעל שהוא מכיוון אחר, ולא הוא פיצויים.

בווערת-הבספים. מכריע קול
 ששת־ במילחמת בנו את שפל אוזן
קורב- על לשמוע מוכן אינו הוא הימים.


