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 חודש בכל ממנו הגובה הציבוריות, עבודות
 זה מסוג מקרים לצורך ממשכורתו חלק

לו. שקרה
 מעוניין היה בקרן־הביטוח הפקיד אולם

או היפנה הוא חינוכיות. בבעיות משום־מה
 לו הוסבר ושם במקום, מפא״י לסניף תו

 הביטוח מקרן ליהנות יוכל לא כי ברורות
 בנו. מנשמת ליהנות מפא״י תוכל לא אם
ל ברירה, בלית הסכים, שששון לאחר רק

 ניתנו — הדתי מבית־הספר בנו את 'הוציא
 בשעת לפרנסתו החיוניים הביטוח כספי לו

המחלה.
 ודי הממלכתי בבית־הספר המורים אחד •
בשל לשאת היה יכול לא אבניד, דב דתי,
 רסולי, לדוד פנה הוא הטרור. משטר את ווה

 המקומית, המועצה כאיש לרישום האחראי
ה לא רסולי בית־ספרו. קיפוח על בתלונה

 בפני ירק הוא במעשים: אלא במלים, שיב
ממקומו. אותו ודחף היכר,ו המתלונן,

שגי על חזר לא דהאן מחלוף הפועל •
 ילדיו את מראש רשם הוא קודמיו. אות

ש מפני לא אבל הבלתי־דתי, הספר בבית
טר זאת את יותר. טוב כך כי בעצמו הבין

מז נחמני, חיים אישי באופו לו להסביר חו
ה מנהל עזיזא, ודוד העבודה, לשכת כיר

 עבודה לקבל סיכוייו כי לו שאמרו מעברה,
ל יצטמצמו הפחון מאשר אחר שיכון או

 לא שהם בבית־הספר יבקרו ילדיו אם אפס,
בו. בחרו
מלא, בפה זאת בעובדה הודה עזיזא דוד

 שהוא הזה העולם חוקרי באוזני טען כי אם
ה לתושבי דווקא אלה עובדות־חיים מסביר

 מפ״ם כחבר לתושבי־המעברה. ולא שיכונים
 היו מפלגתו להחלפת שהמניעים לשעבר,
 היטב עזיזא ידע רוחניים, מלהיות רחוקים

המס ראש מעל בדיוק בפטיש, להכות כיצד
 היכן עד היטב שידעו התושבים, גם מר.

 מד,רה עד הבינו עזיזא, של השפעתו מגיעה
 פעוט בריב להכנס שלא להם מוטב כי
 בכך: מה של ענין על המעברה, מנהל עם

ה של זכותו שלילת המדינה, חוקי הפרת
כרצונו. בניו את לחנך אזרח
 מתוך מעטים מקרים אלא אינם אלה כל
רבות. מאות

ה בשאלה להתערב בפירוש אוסר החוק
 את אדם ישלח בית־ספר לאיזה מצפונית

 מדינת־ישראל, של החרק זהו אולם ילדיו.
השלי מוציאים שם קריית־שמונה. של לא

 מהם (שאחדים כתובים. פתקים אפילו טים
נות הם בהם הזה), העולם חוקרי בידי נפלו
ה לבית־הספר ילדים להעביר הוראות נים

השליטים. על חביב
★ ★ ★

מיליון שני קריית
 של בפעולתה ברזל של חוקיות ש ■
 אהודיסטאן בין הדמיון זה. מסוג מכונה ׳

מר זאת. מוכיח השוני, כל עם וחושיסטאן,
 אינו באוטובוס נסיעה שעות ארבע של חק

 ה־ לאהודונים בסרט, מוריד, ואינו מעלה
ל הממהרים חדישים, רכב בכלי מצויירים

 תורד, לקלוט מנת על לחושיסטאן, הגיע
חושי. אבא הגדול: מהרב
 שחיתות, הוא האמצעי שם, גם פה גם

 גם פוליטי. טרור של שלטון — והמטרה
 ב־ המתגאה אדם בראש עומד שם גם פה

מוש בציניות המוכן אך האישי, כפיו נקיון
 של מזוהם בים נאמניו את להטביע למת

ול לחיים לו מכורים שיהיו כדי שחיתות,
 במעשים, הבזויים את לבצע מוכנים מוות,
ה של חוקו ולחם השחורה עבודתו שהם
יום־יום. טרור

שו חושיסטאן אחד, גדול הבדל יש אולם
 שאמר נפי היא, הוותיק. היישוב בלב כנת
תו זכוכית״. של ״ביתן עצמו, חושי אבא

 המספיקים והשכלה בגרות בעלי הם שביה
לש הצליחו לא כי ואם הנעשה, את להבין

הצ הרי ולטלקה, החושיזם מכונת את בור
 אחרי לנסיגתה ולגרום בדרכה לעצרה ליחו

הגילויים.
החו להרי מעבר שוכנת אהודיסטאן אולם

 גם אלא גיאוגרפית, מבחינה רק לא שך.
 הוותיקים מן רבים ונפשית. עדתית מבחינה
 שם הנעשה כי עצמם את להשלות יכולים

להם. נוגע אינו
מכו תתארגן אם בטעויות. החמורה זוהי

 על חתיתה את להפיל ותצליח הטרור נת
אי ועד מקריית־שמונה השנייה, ישראל כל
לבי הדרוש הפוליטי הרקע ייווצר — לת

 תושביה שרוב כולה, במדינה דיקטטורה סוס
חדשים. עולים עתה כבר הם

 לקריית־ מחר להפוך יכולה קריית־שמונה
 אב־ אהוד של האדיבה בחסותם שני־מיליון,

חבריו. וקבוצת ריאל

1$

החי
בוערת עבודה

 לכבות כבאים שהזעיק לאחר ■•חיפה,
 המוסך לבעל היה נדמה במוסכו, דליקה ^
 ניסר, מלאכתם, את יודעים אינם הכבאים כי

 ש־ מחודשת להתלקחות גרם להם, לעזור
אחרים. כבאים שני אותו, פצעה

★ ★ ★
מקום משנה

ב לילה בקי פטמה בילתה פארדים, ^
■  בבוקר קומה עם שכחה קרוביה, בית !

 הדירה, חלון דרך יצאה בביתה, אינה כי
לחצר. השניה הקומה מן נפלה

★ ★ ★

^ברכהלקללה
 של כרטיס עוזרת־בית גנבה ■•ירושלים,

 מן ברחה מעבידתה, מבית מפעל־הפייס ■1
 בפרס זכה הכרטיס כי לה לכשנודע העיר

 לגבות מבלי ל״י, אלפים 10 של הראשון
הכסף. את

★ ★ ★

הנינות הומר
 מבית־הסוהר, שעות שלוש של מיוחדת ■4 חופשה מועד גנב קיבל ךיתל״אכיב,

 גנבים כי שנודע לאחר הביתה, ללכת כדי
בהעדרו. חפצים ממנה וגנבו לדירתו התפרצו

★ ★ ★

ראשונה עזרה
ה בימי אמבולנס של בשלד הגנה ידי ■4 על־ שהוסתר נפץ חומר התפוצץ •■לוד,
 להפוך ניסו מכונאים ששני שעד, מחתרת,

משא. למכונית המיושן האמבולנס את
★ ★ ★

האהבה מחיר
 עטאללה הסביר העתיקה, !■ירושלים

 דינר 1300 של סכום גנב מדוע ממדוח 4
 להתחתן ״רציתי עבד: שבו הבנק מקופת

שאו דרשו הוריה אבל רביעית, אשה עם
אותה.״ לפרנס ממה לי שיש קודם להם כיח

★ ★ ★
חשוב פרט

 את לתאר צעירה נתבקשה כאשר יפו, ך*
ל מסרה אליה, להיטפל שניסה הבחור ^

 מצבע ,1952 בשברולם נסע ״הוא משטרה:
 לו היתד, כחולה, ניילון חולצת לבש אפור,
 לי וקרא השמאלית היד על גדולה טבעת

מותק!״
★ ★ ★

;לבריאות
 ההב־ בית מאורחי אחד עבר חניתה, ך•
 כי התנצל המבריאים, חדרי בכל ראה •4

 הוא, חדרו איפה בדיוק עדיין יודע אינו
 הארנקים כל את ביקוריו כדי תוך הריק

הריקים. בחדרים שמצא
★ ★ ★

ההצלחה פור
 על מנסור, חמיד למשפט הובא עכו, ך•
ש מבלי ושלישית, שניה אשד, שנשא 41

 ד,ראשונה, אשתו את לגרש עצמו את יטריח
״שכחתי!״ הצטדק:

★ ★ ★

החזק המין
 גן־החיות הנהלת הכניסה תל״אכיב, ך•
 לכלוב אחת וחתולי, ביצה חתולי שני 41

 בל פרצו לא כאשר לרווחה נשמו מש!תף,
האה כי לצערם גילו הזכרים, בין קטטות

 כך כדי עד לכת הרחיקה השניים בין בה
 מבלי ביניהם, המזון מנות כל את שחילקו

 כמה כעבור שמתה הנקבה, את בהן לשתף
מרעב. ימים

★ ★ ★

שימוש הוראות
 ב־ שלט בבאיוף דויד הציב ■•חיפה,

למ מוכן הוא כי הודיע בו ביתו, פתח 41
 רדיו, חשמלי, לא ״מקרר נסיעה: לרגל סור,

 לשימוש הוראות בתוספת טובה, מיטת־זוג
והדגמות.״
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