
במדינה
)12 מעמוד (המשך
יח שהוא האמת אבל הפירסומת. בשביל

זור.
הנוער בפר אבידור, דליה •

ה עם טוב הסתדר לא הוא :כן־שמן
 בו נתנו לא במפלגה גם זה בגלל גרמנים.

. , אמין•  ,22 א׳ רחוב ליכוכיץ, מרים •
 אני האמת: את לך אגיד :קרייודחיים

 על לחשוב זמן לי היה לא — סטודנטית
 חשובים יותר דברים בראש לי יש זה.

בחינות. יש מזה.
 ,196/10 רחוב בסקלה, פנחס •

 לי להסביר יכול לא אחד אף : קיסריה
 הייתי אני גם מהממשלה. הולך שהוא למה

אתה? לי תסביר אולי לדעת. רוצה
 רחוב עיתונים, קיוסק בעל •

תל־ נווה־שאנן, פינת סלומון
 בעל־ אני כלום. יודע לא אני אביב:

להס יכול אני פרטי, באופן בבית, קיוסק.
 איש־ אני כאן אבל כרצונך. הכל, לך ביר

עסקים.
 אצ״ל רחוב אברמוב, ברוד •
הת בן־גוריון התקווה: שכונת ,25

 ל־ בקשר בממשלה המשבר בגלל פטר
 לבין בינו העניין בגלל שנית: שטראום.

 וצריו מדי, זקן כבר הוא מזה, חוץ חרות.

ללכת.
קיברךצא־ גולדשטיין, עמוס •
 לענות רצה לא שהוא בגלל זה :לים
 גם לו היו בוודאי הממונה. את פיטר מדוע

 הוא הממונה בגלל אבל פרטיות, סיבות
הזה. ברגע בחר
מרכזית, תחנה תימני, נוסע •

 אנחנו מחיפה, עכשיו באנו :תל־אביב
כלום. יודעים לא

אור־יהודה: מסיקה, אסתר •
מ אני אבל הגרמנים. בגלל שזה אומרים

 בן־ על דבר שום יודעת לא ואני חרות
 בגין מנחם אותי. מעניין לא הוא גוריון.

אחר. משהו זה —
ב פירות מוכר חזן, משה •

הוא תל־אביב: המרכזית, תחנה
האפר של העונה שהתחילה בגלל התפטר

 במשק לסידור־עבודה חזרה לי וקראו סקים
שדה־בוקר.

חרוריה: בפר חרורי, חסן •
עבו הרבה כל־כך לו שיש ראה בן־גוריון

 הוא אז ישר. מסביבו אחד כל ולא דה
 באותה וילכו ישרים יהיו שכולם או אמר:
הלך. והוא הולך. שאני או — דרך
 רחוב קריית־שלום, רז, משה •

 בן־גוריון תל־אביב: ,2 כוח גבעת
 היום קראתי לגמרי. הלך לא אבל התפטר,
ל תיכנס שמפ״ם מתנגד שהוא בעיתון

 אומר אני מפ״ם? לו איכפת מה ממשלה.
.1 מספר ישראל שונא הוא — לך

אסונות
האצטרובלינו מלחמת

 כאשר לב שם לא המשפחה מבני איש
מ הדלת את טרק )12( איזנבאום אהרון

 השעה במדרגות. במהירות וירד אחוריו
תלמיד וארל׳ה, הצהר־ים, אחר חמש היתה

עמאר גרושה
 שלום ואין שלומי, שלומי,

1346 חזח העולם

 פעמיו שם בתל־אביב, הכרמל בית־הספר
 שנת שנסתיימה מאז בית־ספרו. חצר אל

 יום בכל מתאספים ידידיו היו הלימודים,
 קבוצות בשתי נערכים בית־הספר, בחצר

מלחמת־האיצטרובלים. למשחק
 לחצר, ארל׳ה הגיע כאשר כגג. פתח

 התחלקו הם ידידיו. חמשת לו חיכו כבר
 איצטרובלים במלאי הצטיידו קבוצות, לשתי

ה לפי מוכר. היה שדה־הקרב ומגיני־פח.
 בניין־משא- גג על אחת קבוצה עלתה גורל

 בית- חצר עם שגבל העיריה, של בת־המיים
מ התבצרה השניה הקבוצה ואילו הספר,
חול. ערימת אחורי

 הגג, על שהתמקמה בקבוצה היה ארל׳ה
 האיצטרובלים והפגזת האות ניתן כאשר
 זריז כנער החלה.

 עצמו על להגן ידע
הי הפרי מפגיעות

 חבריו את עודד בש,
בקריאות־קרב.

 זורקים ״היזהר,
ל קרא הצד!״ מן

 הנערים אחד פתע
 הגג. על שעמדו
 לסגת מיהר ארל׳ה

הש הגג מרכז אל
 הבחין במרכז טוח.
 ירוק, פח בגגון
 איזנבאום והוא פירמידה, דמוי

עליו. התיישב
 הפח כי ידע לא ארל׳ה האסון. קרה אז
 ונפל התיישב, הוא בגג. פתח מכסה הדק

 לולא בלבד, נחבל שהיה ייתכן פנימה.
ש בור החדר, בתוך לפתח, מתחת נמצא

מ נפל הוא משאבת־המים. ניצבה במרכזו
במש בראשו נחבט מטרים, שיבער, גובה
הכרתו. את מיד ואיבד אבה

 עד עברה, שעה חצי ימים. שלושה
ה הדלת את לפרוץ השכנים שהצליחו

 שלושה במשך הילד. את ולהוציא נעולה
 כשהוא בבית־החולים, נוע ללא שכב ימים
 הרביעי ביום כולו. ומשותק הכרה חסר

נפטר.
 מן החלימו שטרם המזועזעים, ההורים

 לעורך־דיו לפנות השבוע החליטו האסון,
ה שייך לה העירייה, נגד פיצויים בתביעת

 לעבור הילדים ממשיכים בינתיים בניין.
 לשחק מוסיפים תוקנה, שלא לגדר, מבעד
 האיצטרו־ מלחמת את וללחום הבניין בחצר
בלים.

חיים דרכי
כשרים בלתי •חסי□

 תמר היתה גדול,״ קמצן הוא ״בעלי
 הפיתוח שבעיירת לשכנותיה מספרת עמאר

 180 מרוזיח ״הוא המערבי. בגליל שלומי,
 לקנות בשביל גרוש נותן ולא לחודש לירות
לילדים.״ בגדים
 שאלו הכסף?״ עם עושה הוא מה ״אז

 ״הרי עמאר. יעקוב את שהכירו השכנים
שותה.״ לא הוא

 תמר היתד, באדמה,״ אותו מחביא ״הוא
 העיקרית הסיבה גם היתד, זאת מספרת.
 בני־הזוג. שני בין והחריפו שהלכו ליחסים

 ילדים, לששה אם היותה למרות תמר, כי
 אך לבלות. ואוהבת צעירה עדיין היתד,
 מקום רק האשד, של כמקומה הכיר יעקוב

בבית. — אחד
 ישבה ממורמרת נוטשו. המיטפחות

 לילדיה לבדה לדאוג המשיכה בצריפה, תמר
 בקיבוצי ירקות איסוף כעובדת ממשכורתה

בחודש. ימי־עבודה שמונה משך הסביבה,
 ענין חמר גילתה ילדיה מלבד אילם

 ידיד לוי, יעקוב זה היה נוסף. באדם
 היום בשעות דחק כפועל עבד אשר בעלה,
 מאיטליזו בשר סיפק אחר־הצהרים ואילו

מביקו אותו הכירה תמר המקום. לתושבי
בשכנות. שגרה אמו אצל התכופים ריו

 תמר במהירות. נרקמו ביניהם היחסים
 הוא אף עזב לוי ואילו משפחתה את נטשה

 יחד לגור עבר ילדיו, ושמונה אשתו את
 חיכו לגט, בקשה הגישו שניהם תמר. עם

הרבני. הדיון לתוצאות
 הרא־ התוצאות אולם ההכשר. ביטול

 המקום. תושבי מצד דווקא הגיעו ש־נ־ת
 שבים ת מספר פנו בריבם, דתיים כאנשים
 שניתן ההכשר את לבטל הצליחו לרבנית,

 שעושה ״מי כי בטענה לוי של לאיטליזו
הכשר.״ לקבל ל יב לא כאלה, דברים

 לבסוף לוי. היסס רבים שבועות במשך
 הבשר סיר את להמיר לו כדי שלא החליט
 למשפחתו. חזר תמר, את עזב הוא באשה.
 קיבלה היא מדי. מאוחר זה היה לתמר

 מכאן קרחת נותרה — מבעלה גט בינתיים
ומכאן.

/נשר

 את עתה הוצאנו ״מונדיאל״, הפילטר סיגריות מעשני ציבור לדרישת
 ניתן מעתה בקופסא. סיגריות עשרים של באריזה גם ״מונדיאל״

,20 או 10 באריזת העדינה בתערובת המובחרת הסיגריה את להשיג
׳ סו ג י 2 * ג׳ א 37 - ס ג 0 י ג א 7? - ס

מאושרים... ורינה רוני
 14ב-פ משתמשים הם מאז

 הם אין הנפלא, הפנים קרם
 ופגמים מפצעים יותר סובלים

פניהם. בעור
במהי חודר משמן, אינו 14 פ
 מחטא העור, לנקבוביות רות

אותן. ומנקה
קצר! זמן אחרי תוצאות

״קליאו״ תוצרת הוא 14 פ

17


