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שיוה שבאו: הראשונות אחת היא ואחותה וא

 משרד נציג שמרלק, לאריה מסביר ישעל
זקו וראשידה הוא כי בדימונה, הקליטה

הם הסיבה: יותר. גדולה לדירה קים
התחתנו.

ב מודפס נייר דף ישעל מציג כהוכחה׳
 נשואים. וראשידה שהוא נאמר בו אנגלית,

ה של הרוחני מנהיגם ראש החתום: על
המוזרים. עולים

ה במיםמך מסתכל משרד־הקליטה נציג
 שככר באדיבות הזוג לבני מודיע מוזר,
החושה. דירתם את לראות יוכלו מחר

 בפיסת הקליטה משרד נציג מכיר ממתי
במדינת־ישראל? כמיסמך־נישואין משונה נייר

ולא דובים לא מכיר. מה מכיר, ״איזה

 :מימין ליום. ל״י 24 ומשתכר מונה בד
אחותה. מאחוריה, היפהפייה. ראשידה אשתו

 מי ״את באידיש. שמרלק פולט יער,״
 לתת הוראה לי יש התעודה? בכלל מעניינת

רוצים.״ שהם מה להם

 - ורנשים ^
יפהפיות ^

ץ ס ־ ץ ר  ל־ זה מיוחד ליברלי ליחס ג
אלו? חדשים עולים

שחורי־עור. היותם עובדת פשוטה: הסיבה
ה ראשי נדהמו חודשים שלושה לפני

ל ממשלה, ושרי משרד־הקליטה, סוכנות,
 גברים, מאה של קבוצה מביכה: ידיעה שמע
 לשדה־התעופה הגיעו כושים וילדים נשים
 מ־ ארצה, ובאו יהודים שהם הכריזו לוד,

כעולים. ליבריה,
 לבו־ ,מזוקנים גבוהי־קומה, היו הגברים
 ופסוקים עברית קצת וגימגמו שי־כיפות
 תמירות יפהפיות היו הנשים בין מהתנ״ך.

 היו החדשים לעולים ביופיין. ומפליאות
ויחזקאל. דבורה עופרה, כמשה, שמות

ב מצלצלים החלו בין־משרדיים טלפונים
פקי ממיטותיהם. הוזעקו שרים קדחתנות•

עושים? מה הוראות: ביקשו דים
 אי־ ההחלטה: נפלה נוקבים, דיונים לאחר

שלא אי־אפשר לליבריה, להחזירם אפשר

 פארהייב כושים רבבות
לישראל לעלות חפצי□

• ע ך בו או ש ל ליש הכושית העלייה לראשית חודשים שלושה מ
 כיסוי חוליית איש. אלף 200ב־ להסתכם שעשוייה עלייה ראל. | !

 לראות החדשים, החלוצים את לראיין לדימונה יצאה הזה העולם של
 .1970 של בישראל מסתדרים הם כיצד

בינתיים. טוב. — בינתיים דיווחה:
1 6 —, — — — ■

 עב־זקן, ענק בדימונה, הכושים העולים אחד הוא )39( פרקר ישעל
 צעירה ראשידה, אשתו ליום. ל״י 24 מרוויח כנגר, בדימונה העובד
 של המיקצועיות ביפהפיותיה להתחרות היכולה ויפהפיה, תמירה
 בזקנו. משתעשעת כשהיא לידו יושבת ישראל,

ענקית. גזר ועדימת תפוזים ארגזי כמה — הקטנה בדירה

 שישראל — העולם יגיד מה כעולים. לקבלם
 בפני שעריה הסוגרת גזענית מדינה היא

כושים?
 אשרות־כניסה להם לתת הורה שר־הפנים

ה־ ומשרד חודשים, שלושה של לתקופה


