
 כי זהותה. מתגלה כשהיתה מיד פיטורין
 — לתיקון ניתן שאינו מום היה בצפורה

גרוניך. רוזה של בתה היתר. היא
 שנה לפני עד !״ אידיוטית תהיי ״אל

 אלמנה, חדשה עולה גרוניך, רוזה היתר,
 לא שאיש גרידא סוציאלי מקרה וחולנית,

 משקיבלה חל המפנה במיוחד. אליו לב שם
 עלומים הנוער במוסד עבודה אשתקד בקיץ

ההס נוטען על־ידי המוחזק יתומים לחינוך
תדרותית.
 הראשון העבודה יום תום עם בבואה

 מילאה נסתרת יד כי מצאה סלה, את ליטול
 ומחצית עוף חצי :מטעמים בשפע אותו

 רוזה לקינוח. בשר קילו 2כ־ ועוד הברווז
 הללו המצרכים את בדמיונה קשרה המופתעת

 בכל סרבה ילדים, 160ל־ המטבח הנהלת עם
אידיו תהיי ״אל התשורה. את לקבל תוקף
 זימבולה המטבח מנהלת לה אמרה טית,״
 תהיי אם לוקחים, שאחרים מה ״תראי פפו,

לכלום.״ תגיעי לא — נאיבית
 רוזה אבל מהגבול. אינה הסכנה

 הזמן במרוצת כשראתה מאד. נאיבית היתד,
 מועבר רבים, ליתומים המיועד מזון, כיצד

לשתוק, עוד יכלה לא אביב, לתל במכוניות

גרוניד למיסיון מועמדת
תקהינה בנות שיני

 (״מישקה״) למיכאל עיניה שראו את גילתה
האח המקומית• במועצה מפ״ם נציג הולנברג

 סורקים, יצחק המועצה, מיו״ר ביקש רון,
סור ההאשמות. אמיתות את לברר (מפא״י)

 מקור את לגלות לא צדק בהן הבטיח קים
מעבו רוזה פוטרה למחרת, האינפורמציה.

 במקום. עוד רצוייד, היא שאין לה נאמר דתה.
 ורדיפות התנכרות רצופת פרשה החלה כאן

 אמהות : הכלל לפי בלבד, באם נסתיימה שלא
לחי לאחר תקהינה. בנות ושני בושר יאכלו

ה ראש של בהתערבותו והשתדלויות, צות
 רוזה, של בתה צפורה התקבלה מועצה,
 העובדים. של וחיסבון נולוה בקופת לעבודה

 להתחבב הצליחה בו עבודה, שבוע לאחר
 של לחדרו צפורה נקראה העובדים, בל על

 ״את : קצרות לה שהודיע בורנשטיין המנהל
לפיטורין. סיבה כל לתת סרב מפוטרת,״
 לרוץ מיהרה בבכי, פרצה הרגשנית צפורה

 חשש במרוצתה אותה שראה אדם ידיד. לבית
לאמה. להודיע מיהר מצידה, שטות למעשה

בעק גרוניך מזה מיהרה ומבוהלת נרגזת
 ודרשה בורנשטיין של לביתו באה בתה, בות

 בערך המכיר המנהל, בתה. לפיטורי הסבר
הס יתירים, בנימוסים מצטיין ואינו עצמו

 וגם את ״גם :הפיטורים סיבת את ביר
בכפר־סבא.״ רצויות אינכן בתך

אר נמצא ״הגבול : גרוניך רוזה אמרה
 הסכנה אולם, מהמושבה. קילומטרים בעה

 נמצאת הסכנה מהגבול, אינה לכפר־סבא
מסויימים.״ אנשים של בליבם המושבה, בתוך

חיים דרכי
ה כ ל ומעשה ה
 מיטיבים בגליל הערביים הכפרים תושבי

בג׳יס המסתובב בולוס בולוס את להכיר

אח עניינים לרגל ואם עסקיו לרגל אם שלו
 אחד בענה׳ כסר בן ׳28 בולום, בולום רים.

ל מק״י חבר הוא הגליל, עשירי מגדולי
 בשיתוף שנאשם לאחר ממנה שסולק שעבר,
הממשל־הצבאי. עם פעולה

 הצבאי הממשל עם הטובים קשריו מלבד
 חד־צדדיים אהבה בקשרי בולוס בולוס קשור

 אולם, רמה. כפר בת דיב, אילין העלמה עם
 דיב העלמה כי שמועה נפוצה האחרון בזמן

 פרח, באסם עם דו־סיטרית באהבה קשורה
נצרתי. צורף

החי
זהירות מונעת כרזה

 את מחץ אחורה, נהג נסע תליאביב, ף*
 טען מאחוריו, שעמדה המכונית כיפת

 חלונו בעד להסתכל היה יכול לא כי להגנתו
 האומרת כרזה עליו שהדביקו מפני האחורי

אסון.״ מונעת ״זהירות

★ ★ ★
בולום, בולוס של חמתו את העלה הדבר

שהת הראשון שירו למשורר. הפך כי עד
 ערבי) ספרותי (ירחון באל־מג׳תמע פרסם

 הינד. ערבית ״בחורה :הכותרת את נשא
בשוק.״ סחורה

 המזל לרוע כאחד. ומנהיגה אשה
 מה זמן לפני טעה. כי לדעת בולום למד

בעי מק״י נציג כורי, רמזי התאהב
 שבהיותו בולוס, בולום של באחותו עכו, ריית
ל בתוקף סירב מק״י עם ישן חשבון בעל
 שית־ עד המתין לא כורי הנישואין. את אשר
 לעכו והביא הנערה את חטף האח, לב רכך
 מבריקה קומוניסטית ומנהיגה לעצמו אשד,

המקומי. לסניף
 יכתוב שיר איזה :הגליל ערביי מחייכים

1 כעת בולוס

ם שעי פ
ת הארוסות סו ההרו

 גבה־קומה צעיר פנה ?״ להדר ״נוסעת
 נאת־גוף, בלונדית צעירה אל זקן ומעוטר

 הסתפק לא הוא לצידה. שהתיישב לאחר
שו לשיחה אותה גרר הקצרה, בתשובתה

 שירדה תחנה באותה ׳כבמקרה ירד טפת,
שלה. בכיוונה ממש דרכו את והמשיך היא

)23( מרקוזה צבי בין הרומאן התחיל כך
-----------ה בחיל כסגן ■עצמו את שהציג

בלונ אותה לבין בשווייץ, היושבת לאם וכבן
לארו מהרה עד שהפכה חובבת־ספרות, דית

סתו.
 השחורה הרעמה בעל הופיע הימים באחד
בס התעניין ארוסתו, בפני היוקדות והעיניים

 עיסוקיו על סיפר לאחרונה, שקראה פרים
 התלוי המפות בתיק נעזר כשהוא הצבאיים,

 אליו הגיע שטרם על הצטער הוא שכמו. על
 משווייץ. אמו אליו ששלחה השמן הצ׳ק

 לירות מאות כמה לו להלוות שמחה נערתו
 לילה אותו וכשנפרד החתונה, לצורכי עלובות

הנר המלצותיה לאחר עמו, נטל מארוסתו,
 עם חלף מאז הרוח. עם חלף את גשות,
 של ספרה עם יחד ארוסתו, מעיני הרוח

וההלוואה• מיטשל מרגרט

 ארוכים, חאקי מכנסי אינטימי. נשק
 שחורה וחולצה נעלי־סיירים מפות, ילקוט

 היוו אלה — קורס־ד,קצינים בסמל מעוטרת
 בבית־קפה שפגש הצעיר של לבושו את

 לי ״קוראים שחרחורת. נערה תל־אביכי
 ובעקבותיו החל, הרומאן לה. אמר צ׳וקס,״

 צ׳וקס הצעת־הנישואין. שבועיים כעבור באד,
 קיבל הולנד, תושבת מאמו, לצ׳ק חיכה

 הוא הנשואין. למימון הלוואה מד,שחרחורת
נעלם.
ונש המעשה הזר חודש, או שבועיים, מדי

 בהבטחת־נישואין, מיד מסתיים כשהוא נה
 איימה כאשר והעלמות. חתונה לצורכי כסף
 במשטרה להתלונן ההרוסות הארוסות אחת
 צבי עליה איים כספה, את יחזיר לא באס

 האינטימיים. יחסיהם את ברבים יפרסם כי
 פחדו הארוסות כל קסמים. כמטה פעל האיום

עליו. להתלונן

 צבי לן שעבד בשבוע שלמה. רפואה
לירו הסמוכה בעין־כרם מורה של בביתו
 עמו נטל האורחים, הכנסת על כתודה שלים.

 אליו צרף מורה, אותו של המלא ארנקו את
 תלוי שהיה יקר ערבי פגיון הציוד להשלמת

 את מסר למשטרה, מיהר המורה הקיר. על
שנעלם. עלם־החמודות של תאורו

 חיפאית, יפר,פיה בחברת צבי נתפש השבוע
 ארך- אבא לסרט עמה להיכנס שעמד שעה

 ואקדוח כסף מלא ארנק ובכיסו הרגליים
כש ארוכות. די היו לא שלו רגליו טעון.

 ישב אף פלילי, עבר בעל שהוא נתברר
 מקום. לאותו הוחזר רמאות, בעוון בכלא כבר
 מאמו, למכתב בשקט לחבות היה יכול שם
 הרעוע מצריפה אלא מהולנד, ולא משווייץ לא

 לא מרומניה, חדשה עולה האם, בנתניה•
 בשטח בנה של ההצלחות על דבר ידעה

המקצועית. האהבה
 בית־הסוהר אותי ירפא ״אולי :צבי נאנח

״ממחלתי !

ממות תציל צדקה
 את צדקה נשף מארגני דחו לונדון, ^
 לק־ זכות להם לנדב קברן של הצעתו ^

להגרלה. כפרם בורת־חינם

★ ★ ★

שדיס כקול המון קו?
, ף י כי מ  את הצנזורה התירה הודו, כו
 אאידה, לורן, סופיה של סרטה הצגת ^

חזה. של מטר 380 ממנו שחתכה אחרי

★ ★ ★
גדיא חד

 בזה חריט חברת טרקטור חילץ דפנה, ^
 כפר־סולד, משק טרקטור את זה אחר ^

ה את החולה מכבול לחלץ בנסותו ששקע
 לחלץ בנסותו ששקע דן, משק של טרקטור

 בעת ששקע דפנה, משק של הטרקטור את
בחולה. חריש חלקת דיסקוס

* * ★

דיגקותא גירסא
 שלוש בן ילד התניע פלורידה, מיאמי, ^
 תוך פגע החדשה, אביו מכונית את ^

 גרר, מכונית באופניים, נהיגה דקות עשר
 ויצא אבנים, גור פרחים, גינת עצים, מספר

בשלום. המכונית מן

★ ★ ★

המטבע ש? השני הצד
 בשכו בעל־בית קיבל תל־אביב, ך*
 העל על עירונית הוועד, מונטפיורי ^

 ז הוועד, ביתו, על החל מם־הרכוש שומת
 למ ראוי לא הבית היות על אחרת רונית

רים.
★ ★ ★

הגס׳ בבעל הבס אין
 המקוג המשטרה אסרה יפן, טוקיו, ^

 או האשימה הוטייאמה, ניגוסקה את
 במאוו גילתה, משכרים, סמים בהברחת

 הו האגודה יושב־ראש הוא הוסייאמה כי
פשעים. למניעת יאפנית

¥ ¥ ¥
מקצועי השבלה

>! ביקרה איטליה, ניאפולי, ^
 בבית־ר, איטליה דרום של שרירים

 לאסירים, מיוחדת הצגה ערכה המקומי,
סריגי־ו ולשבור לכופף כיצד להם גימד,

¥ ¥ ¥
התרי בוס

 החלים ארצות״הברית, שיקאגו, ך*
 ממכו לגניבות קץ לשים מכונית ^
 אחו בזו פעמים ארבע קרבן נפל להן

 ערימת בתוך עכברים מלכודת הטמין
 המל כי למחרת גילה הנהג, בתא צים

נגנבה.
★ ★ ★

 1 לפצות העיריה החליטה פאריס, ף*
 קצו שאוסף־אשפה אתר קרת־בית ■4

 מתייו כבסים סלסלת ביתה מחצר נטל ראי
אשפה. בפח חשב אותה שים,

¥ ¥ ¥
איגטיג מגע

 רוג אצל התושבים אחד הופיע צפת, ^
 לשו מקורי הסבר כשבפיו קופת־חולים, ^

 חז אותי חיבקה ״אשתי :השבורות צלעותיו
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 מעורב העליון בגליל גדל גלל טבק
 סיגריות 20 ריחני, יבוא בטבק

ל בחפיסה כ ת ו ח ה א א ל  מ
ת בתערובת כולה נ י י ט צ זו. מ

עד זכור ב  לירה חצי ו
 חפיסות 2 מקבל אתה

 סיגריות עם מהודרות
גליל• סיגריות נפלאות.


