
במדינה
)9 מעמוד (המשך

 מסחריים; מניעים על־ידי הונעו 1703 סתם;
 לריפוי נזדקקו 366 המדע; אחר הלכו 1361

 הידועים הישראלים מסוג היו 509ו־ חוצלארצי
שליחים. בנכר: ביותר

 יוצאים, בתואר הסתפקו לא ישראלים 5774
 מהגרים. התואר את 1954 בשנת העדיפו
 ארצות־הברית העיקריות: ההגירה ארצות

אוסטר ),435( תורכיה );556( ברזיל );1650(
).310( וניו־זילנד ליה

 המהגרים־ את לחיקן שקיבלו הארצות בין
 קפריסין ),9( שווייץ גם נעדרו לא היורדים

 וכמובן ).2( והונגריה )2( צ׳כוסלובקיה ),6(
 הסטטיסטי הירחון שגילה כפי גם, חסרה שלא

 הקליטה ארץ השבוע, אלה מספרים בסכמו
 בני 183( גרמניה — החשובה היהודית
ישראל).

אדם דרכי
הזקן של בתו
 שלמה של בחייו אירעו שנים חמש לפני
 הגיע הוא חשובים: מאורעות שני וואשדי

 מרבד על לישראל עלה והוא מאה לגיל
 השנייה, אשתו חנה, עלתה אתו הקסמים.
.25 לגיל אז שהגיעה

 בנו טבעית: כתובת לזוג ציפתה בישראל
 וואשדי אברהם הראשונה, מאשתו שלמה, של
 בית־ פתח הישיש התקווה. בשכונת ,70ה־ בן

 רוב את בו בילה הבית, בקרבת קטן כנסת
 בבתים כעוזרת לעבוד הלכה האשד, זמנו.

 בת־ לעולם להביא הספיקה גם היא פרטיים.
 היה שלא מזוקן, הרועד לבעלה זקונים
עזרה. ללא רגליו על לעמוד מסוגל במעט
 לישראל מתימן המעבר ? מדי זקן

 נוכחה היא הצעירה. האשד, בלב בינה הביא
האשה אין כ,בתימן, שלא החדשה, במדינה כי

 חייב הבעל אדרבה: בעלה. את לפרנס חייבת
אשתו. במזונות

 מזונות תבעה הרבני, לבית־הדין הלכה היא
 ל״י. 800 בסך הקטנה בתה ועבור עבורה
לו. שאין מה לתת סירב הישיש

 עד לבסוף הגיע בעצלתיים, נמשך הדיון
 בתשלום חוייב שלמד, העליון. הרבני בית־הדין

 מיד הגיש לחודש, ל״י 75 בסך מזונות
עירעור.

 שיוכל מכדי זקן הוא העיקרית: טענתו
 ולתשלום לקיומו הצורך די להרוויח לעבוד,

המזונות.
 לא־פחות. משכנעת טענה היתה לאשתו

 השנה, בת מזל, בתה את אתה הביאה היא
 להוליד הישיש יכול אם עליה: הצביעה

לפרנס&ז יוכל לא מדוע ילדים,
הס בני־הזוג שני אולם נדהמו, הדיינים

 של בתו היתד, הילדה זאת: בנקודה כימו
״התי חנה: של דבריה לפי ההסבר, הישיש.
פילפל.״ ״אוכלים אמרה מנים,״

שוחרר הזקן סטק־הדין: הוצא השבוע

 את שמזין מי כל לא מזונות. תשלום מחובת
לאחרים. מזונות לתת גם יכול בפילפל, עצמו

הנגב
באה לא וויליאמס אסתר
קי 25 שובל, קיבוץ חגג שעבר בשבוע

 פתיחת טכס את לבאר־שבע, צפונית לומטר
 מאורע זהו קיבוץ, בחיי שלו. השחיר, בריכת

 קיבוץ של רבים חברים אולם ומשמח, גדול
 לא הבריכה כבד: בלב הטכס אל באו שובל
 ד,אמי־ מהתקפת שסכלו לאלה מיועדת היתה
*. בות

 שימש האמיבות לבעלי הרחיצה איסור
אח :בקיבוץ רבים וויכוחים חות לש נושא

 וכי אמיבות״ מעט ״רק להם כי טענו דים
אח הרחצה. את עליהם לאסור הוגן לא זד,

 יש במשק החברים ולרוב היות כי טענו רים
 להם מיועדת להיות הבריכה צריכה אמיבות,

בלבד.
ה חנוכת כשטקם הסתיימו לא הוויכוחים

 על ישבו כשהשובלאים בערב, החל. בריכה
 נפטון בת הסרט להצגת לשוא חיכו הדשא,

 קם וויליאמם, אסתר שחיינית מופיעה בו
 הכריז הממורמרים, האמיבות מבעלי אחד

הת האחרון ברגע : הסיבה בוטל, הסרט כי
מאמיבות. סובלת השחיינית כי ברר

ת דלנ הו
מזל גלגל■
הג כרטיס קנה הררי שיצחק יום באותו

 הצטער הוא החייל, למען הוועד של רלה
 בכיסו שנשארו הלירות מארבע :כך על
בכי נשארה לא לתל־אביב, מחיפה הגיע עת
 הביתה לחזור הוכרח הוא פרוטה. אף סו

בטרמפ.
על הרדיו כשהודיע מכן, לאחר שבועיים

 18,־ד בן יצחק העביר שזכו, ההגרלה מספרי
 למחרת רק לריקודים. למוסיקה המחוג את

 סולל־בו־ במוסך לעבודתו כשנסע בבוקר,
 שתלה הזכיות לוח על מבט והעיף במפרץ נה

 מוכר. -מספר שראה לו נדמה היה באוטובוס,
 שמצאתי ״עד :ארנקו את להוציא מיהר הוא
 בדקתי עברה. ששנה חשבתי — הכרטיס את
 — שלי לחברים בשקט ואמרתי המספר את

מדג׳.״ הגדלתי חברה,
 לאוזן. מפה עברה החדשה דודג׳, יצחק

 שהגריל ל״בלונדי הפך הבלונדי״ ״יצחק
לשמו קיראים בחיפה יצחק: צחק דודג׳״.

 קוראים לי דסוטו״, ״ביאליק ביאליק• אל
 יום באותו הלך לא הוא ״. דודג׳ ״יצחק כעת

לעבודתו.
מעבו בנמל, סואר אביו, כשחזר בערב,

עכ ״לא הבשורה. את יצחק לו בישר דתו,
אח בפעם ״תתלוצץ האב, אמר יצחק,״ שיו

 של בקיבתו המתפרנס טפיל חז־תאי *
 מניפת עוברת השנה הסעוכל. ממזונו האדם

והערבה. הנגב על אמיבות

 לאב כשהתבררה לילה, אותו עייף.״ אני רת,
עין. לעצום יכל לא האמת,

יצ של חבריו חברים.״ נהיה ״בוא
 המאוחדת, התנועה בקן ברובם מרוכזים חק
הפ עתה אולם זמנו. רוב את הוא מבלה בו
הוזתי־ דיר ליד כלל מכיר שאינו אנשים כו

הררי זוכה-כמבונית
הלירה בזכות

 אני — 22 מאוטובוס אתמול ״ירדתי : קים
 בחורה אותי עצרה — באוטובוס נוסע עדיין

 הגרלת אתר, זה ׳חבוב, ; 19 כבת בלונדית
 חברים.׳ נהיה ׳בוא — כן — ?׳ הדודג׳ את

ברחתי...״ — שלום שלום,
המ את למכור מתכוון יצחק של אביו
ב גדולה. כזאת מכונית לנו ״למה : כונית

טוב.״ יותר להשתמש נדע כסף
מוכ בו קיוסק ליד יצחק עבר השבוע

 ראה הוא זבולון. של להגרלה כרטיסים רים
 מהודרת״, מכונית ראשון ״פרס : השלט את

כרטיס. וקנה מכיסו לירה הוציא

ם שעי פ
הגדוד המשכנע

 גבה־ )20( ר צע מרקוביץ, סלומון לראובן
 שנים ארבע לפני שעלה פנים וחיוור קומה

 לכוהנים. מיוחדת חולשה היתה מרומניה,
 חיכב לא משכנעת, בהופעה שהצטיין הצע־ר
 פרנסתו את מצא הוא כפיים. עבודת ביותר

: כוהנים בשכנוע

 הבטיח לאנגלית, מורה כהן, לאברהם ,*
שעו את שיתנצר. בתנאי לאמריקה הגירה

 50 של וסך עדין עור ארנק כהן, של נו
 להחליק ״כדי חשבון, על ממנו לקח ל״י

הגלגלים.״ את שמן בטיפת

 שעונו אפודתו, את לקח כהן מטוביה •
הב הפעם צורך. לאותו ל״י 140 של וסך
התנצרות. ללא הגירה טיח

סי ממנו שמע יצחק, השלישי, הכהן •
עבו מחוסר היה יצחק לחלוטין. שונה פור
 במלון עובד הוא כי שטען ומרקוביץ, דה
ב עבודה לו לסדר הבטיח התל־אביבי, זן

 15 לידו יצחק שישליש לאחר מיד מלון
 נער־שרות. בגדי ליצחק יקנה בהן לירות
הסכים. יצחק

 לשוא, חיכה בהם י,מים, שלושה לאחר
ראו יועמד השבוע במשטרה. יצחק התלונן

לדין. בן
כ ששמו שופט בפני להשפט :תקוותו

ישכנע. אותו גם אולי — * הן.

המינקת שכר
 יבב חודשים, שלשה בן רזה תיניק עלי,
 רעב, היד, והוא יבשו אמו של שדיה בקול.

החלודה עריסתו אל קרבה לפתע מאוד. רעב

 כשופטים היושבים נהנים ארבעה מתוך *
(ו). וחיפה )1( תל־אביב ),2( בירושלים

 עלי לחזה. התינוק את לקחה אחרת, אשד,
בהנאה. ינק השתתק,

הפ לצריף עלי פרץ מכן, לאחר שנה 18
 של גשר שליד מניקתו, פטמה של חים

אקדח. יריות בשתי אותה הרג בח־פה
 : חיים ס־פור הפריד התאריכים שני בין

 נעמה, באחותו־לשדיים, התאהב שגדל, עלי
 לפני עימד, ברח הפהיס, שכונת בבנות היפר,

 הנערה של אביה בגליל. מנדה לכפר שנתיים
 המוהר — לידות 1000 של הפסד עם נשאר

בתו. עבור לתת אמרו חיפה שעשירי
 המשטרה, את הזעיק שחאדד, אחמד האב,

 לאחר בעכו (דתי) השארעי לבית־הדין פנה
 נעמה את להחזיר שיצא המשטרה שקצין
 בית חטיפה. של מקרה לפניו אין כי שוכנע

 אחים כדין דינם לשדיים אחים :פסק הדין
כגילוי־עריות. כמוהם ביניהם נשואין ממש,
 סאלח עלי, של לאביו פנה נעמה, אבי

 לחזור. בנו על להשפיע ממנו ביקש מוראד,
 נמצא מכן לאחר שבוע להתערב. סרב סאלח
הפחים. בשכונת ביתו ליד הרוג סאלח

 שחאדה את אסרה המשטרה דם. גאולת
 של קודמים מחזרים שני ואתו השישים בן

עלי. אבי ברצח אותם האשימה בתי,
 את לגאול חייב היה הוא : נרגע לא עלי

 אך בכלא, היו אמנם הרוצחים אביו. דם
 בחוץ. נותרה עדיין שחאדה, אשת פטמה,

 פרץ שעבר נובמבר בחודש אחד בבוקר וכך
 גופה את פילחו הכדורים בה. וירה לביתה

חיים. לו שנתן לחזה מתחת ק בדי;
נעמה. רק נשארה בחוץ הוא. גם נאסר עלי

שראל כל י
אחד לדבר משוגעים

 התלת־עמודי ד,סטנסיל שבועון הנגב, קול
 פעולה לנקוט השבוע דרש באר־שבע, של

 המרובים מחולי־נפש העיר רחובות לטיהור
 להעביר הגסיונות ״כל בהם. המתרוצצים

 העתון, ציין נכשלו,״ סגורים למוסדות אותם
 כנראה ושוב, שוב לבאר־שבע חזרו ״הם

מסויימת.״ פאטריוטיות מתוך
כשרב מים

 צריך מעלות 32 של ממוצעת בטמפרטורה
 ביממה, מים ליטר 10 עד חמשה לשתות אדם
 משרד־ שליד לתזונה המחלקה של מחקר קבע

 ביותר פעיל ואינו בצל השרוי אדם החינוך.
 ליטר חמשה,־ששה חצי־שרבי ביום מאבד

 גורמת ממוצעת שפעילות בעוד מגופו, מים
מאו עבודה ואילו מים ליטר 7—8 לאובדן

ליטר. 9—10 לאובדן — מצת
ומעש חזון
 על־ נשלחו כמעבדות מפא״י מפעילי 47

 במוסד שהתקיים מיוחד לקורס המפלגה ידי
 החניכים למדו בו הכנרת, שפת שעל אהלו
 לפיצוץ אחרות אלימות ושיטות ג׳יטסו ג׳יו

 כך — יריבות מפלגות של בחירות אסיפות
הצ״ס של עלון־תעמולה השבוע הודיע

121 ה1ש אלפי■□ אחר■
 השבוע נערכה באילת הראשעה החתונה

 רוסקא יצחק המקום, מתושבי שנים בין
 מהונגריה, עולים שניהם יעקובוביץ, ועמליה
 הפרק: על קנדל. אליהו המקומי הרב על־ידי

נוספים. זוגות שלושה של נישואיהם
השמצות נגד תפילה

 המרגלים ליציאת השנה יום בסיון, בכ״ט
 התקיימה הארץ, את לתור משה מטעם שהלכו

 קריאה שתוכנה מיוחדת תפילה בהר־ציון
 דיבות מרכילות, והימנעות ישראל לאהבת

והשמצה.

הארץ
הח הקמת בעד המזרחי בפועה הרוב

(מעריב). הדתית זית
 חיפה מג, אליק

 הרועה. אחרי העזר הלך
 שתי לשאת להורמונים המרשה החוק

(הצופה). נשיב
 תל־אביב בור, בן ישראל

 ? ביניהן הורמוניה ישליט ונזי
 א׳ ביום התאפסו צופים אלף 70כ־

הספורט). (חזשות בוינה באצטדיון
תל־אביב דן, מרדכי

בשבעים. בטל

וואשדי שלמה וכעלה חגה תובעת
הפללפל בעזרת

923 הזה העולם


