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חקלאות

עזה מלחמה
 השתים־עשרה השעה של אזהרה זוהי
ב נמצאות בארץ הטובות העיזים ממש:
 משרד־האו־ של חרוו־אפו עליהן נפל סכנה.

היש המשק מן ייכלו מעט־קט ועוד צר,
 כל המכלית רעות לעיזים מקומן יפנו ראלי,
טובה. הלקה
 לפני השמיעו הזאת הנוראה. האזהרה את
 לני־ חקלאית אגודה — עזיזח אנשי שבוע

 בארץ היחידה והאגודה בע״נז, בית עיזי דול
 לא־ בסיס על וערבים יהודים המאחדת
ה של השחור־משהור חזונם וזה פוליטי.
עזי־הנפש: נוקדים

 עיזים אלף 28 היהודיה. לעז מוות
 ושופעות־ ברודות, נקודות, — בארץ יש

 הקטן. האיש של פרותיו הן אלה חלב.
המ היהודיה, העז בין נטושה עזה ומלחמה
 ד,רועה,־פרא. הערביה, יריבתה לבין טופחת,

 תוצרת־חוץ, מיספוא אוכלת היהודיה העז
בש פוגעת ואינה ארבע, פי חלב מניבה

נו־ בצבעה, שחורה היא הערביה העז דות.

ומשפהתו כחלון קיוסקאי
שליו״ החיים ״זח

 באופן בשדות ורועה חלב, פחות תנת
פרוע. — כלומר חופשי,
 על ספיר פינחס של קצפו קפץ עתה,

 המכס את העלה הוא הטובה: היהודיה העז
 על דין־מוות וגזר — המיובא המיספוא על
הלבנות. העיזים כל

מכיליון? היהודיה העז את איפוא, יציל, מי

עיריות
המריבה קיוסק

מש עם יחד מטריפולי, בא כחלון עמוס
 וילדיו אשתו עם השתקע הוא הענפה. פחתו

הצרות. עבורו החלו ושם — באשקלון
 עם הסתכסך רעה, בחברה הסתבך עמום

ביסודו, אבל הגיע. לבית־הסוהר ועד החוק
 שאין לדעת כשנוכח כן, על טוב. איש הוא

 קם, באשקלון, עצמו לשקם אפשרות לו
 מקום־ מצא רבי־השפעה, ידידים ובעזרת
בנתניה. קבע של מגורים
 עמוס ביקש כאן כס!!!״ רוצה ״לא
 ממנו מנעה הרופפת בריאותו אולם לעבוד:

ה מחלקת־הסעד יזומות. בעבודות תעסוקה
 הוא אך ילדיו, עבור כספית עזרה לו ציעה

 משפחתי!״ את לפרנס רוצה ״אני סירב: *
ריק. מיגרש על לקיוסק רישיון וביקש זעק,

 משה ראש־העיר־לשעבר בהתערבות ואכן,
 מטורף היה הוא המיוחל. הרישיון ניתן שקד,
 את שלו בקיוסק משקיע החל שמחה, מרוב

 קרוב על לדבר שלא — וכוחותיו מירצו כל
בהלוואה. שקיבל לירות אלף 13ל־

עורך־דין, עולמו: שוב עליו חשך ואז
 הוכיח איטח, הקבלנית החברה את שייצג
 לחברה שייך שהמיגרש בית־המשפט בפני

להסתלק. כחלון ושעל
 הציעה הקיוסק, את לעמוס סגרה העירייה

פרחים. למימכר רישיון כתחליף, לו,
 ב־ לא. אמר עמוס והמכונה. האדם
ה ״הקיוסק הצהיר: בריגשיות, היסטריקה,

ש רוצים, אתם מה לי! שיש מה כל זה זה
אותי!״ תהרסו אל לבית־הסוהר? אשוב

 יודעת אינה הביורוקראטית המכונה אבל
 סירב שהשופט העובדה אף על סנטימנטים.

 הקיוסק נשאר כחלון, נגד צו־גירוש להוציא
 החודשים וחמשת העירייה. בפקודת סגור,

 אחרת, בדרך להסתדר כדי קיבל, שכחלון
והולכים. חולפים
שהם־ וקטן, פשוט אדם של מיקרה ״זהו
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העבודה משרד בפיקוח
יום קורס נפתח
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 ומשתחררים משוחררים לחיילים מיועד הקורס

 לימוד. שנות עשר של השכלה ולבעלי
ממלכתיות. הסמכה תעודות — למסיימים

ם לומדים קקי  כלכלה מענקי יקבלו נז
העבודה. משרד מטעם
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