
הווי
ביתו כונה כספו חוסך

ב, ך* ג  בת אחרי אל־קאדי סלמאן חיזר נ
שנ במשך סלים בינת חלאלד, שבטו ^

 למוהר הדרוש הכסף בצבירת עסק תיים,
וה הקימוצים חיי עליו נמאסו אשר עד

 ל־ אתה וברח אהובתו את חטף חסכון,
 אין חינם לאשר, אותה נשא שם עבר־הירדן,

כסף.
★ ★ ★

ומעש חזון

ה, ב קו *  כ־ ונשרף בלהבות עלה יפאן, *
 העומדים בדים לייצור בית־חרושת ליל ^
אש. בפני

★ ★ ★

לידה חבלי

 יכול לא ארצות־הברית, •סוטסביל,—
בדידו את לשאת סומפסון הארי היה

 ללדת, לבית־חולים נלקחה שאשתו אחרי תו,
 הוא אף הוכנס קלה, דקירה עצמו את דקר

בית־חולים. לאותו
★ ★ ★

טוב מה הנה

 חש־ תתיקים, ידידים שני נפגשו יפו, י*
 בפומבי, התחבקו המאורע, לכבוד תכרו ■1

 נלקחו שבידיהם, בכוסות השני אחד ליטפו
שנג פצעים מכוסים לבית־החולים שניהם

זכוכית• שברי על־ידי רמו
★ ★ ★

מוסר־השכל

 אסיר הסגיר ארצות־הברית, פאייטכיל, ^
 אחרי המשטרה, בידי עצמו את שנמלט ̂■1

 חיסלו בו הפרוע, המערב על בסרט שחזה
 כנופית אנשי כל את האמיצים הקאובויים
 חותכת בצורה ״שוכנעתי הסביר: הפושעים,

תמיד.״ ינצח הצדק כי
★ ★ ★

120 עד

 הת־ ארצות־הברית, סורט״אליזכט, ך*
הב במשרד בסט ויליאם הכושי ייצב ^

 הינו כי תעודה לקבל כדי המחוזי ריאות
 זכה מסים, מתשלום משוחרר ולכן 101 בן

.160 בן הינו כי הקובעת לתעודה
★ ★ ★

ודוממתי שכרתי מומהיס

, ן ו ד נ ו ל  העיר מזכיר שכר בריטניה, ב
לח כיצד לעיריה שייעץ ליעול, מומחה ■4

המח בתום קיבל מיותרות, בהוצאות סוך
 את לבטל שהציע המומחה, מסקנות את קר

העיר. מזכיר משרת
★ ★ ★

הסגדלד סוליית

דרו הנרי הנהג התנגש צרפת, ף*ליאון,
התנו משטרת מפקד של במכוניתו אה *■
 זכאי יצא להמשפט, הובא המקומית, עה

 היה לא המשטרה לקצין כי נתברר כאשר
נהיגה. רשיון

̂י ^ ־
תהילה כנכואח מעשה סוך

עתי מנבא מזרחי רחל היכתה רמלה ^
שכ גובה על דעות חילוקי בגלל דות —■

 מפורטות, נבואות לה שניבא אחרי רו,
גבר. תכה כי הנבואה ובכללן

★ ★ ★
נמשכים יגודיםנ

 אחרי מנצור ישראל נתפס תל־אכיס ^
 ״אני טען: בוטנים, עם עגלה שגנב י—

בוטנים!* שונא בכלל
★ ★ ★

מקצועי סיפון

ב בוכנן וזיליאם נאסר לום־אנג׳לס ף
 אחרי רשיון בלי ברפואה עיסוק עוון *-

שוח לתת־תזונה,״ ״מומחה להיות שהתיימר
 מ־ סובל שהוא שנתגלה אחרי מעונש רר

תת־תזונה.

10_____

דעתו על העולה המשוחררים יותר, הצעירים כריסנמי בגי רוץ! היכון, מוכנים, את קושר ,13 מנחם, אביך. את ככד
יל מספיק ישנם מישחק בכל שלהם הפנאי שעות את מבלים המשק, בעול מנשיאה עדיין לךיתכופף. יבול שאינו אביו, של נעליו שרוכי

המופלאות המשפחות אחת את מבקר

דשו אב

 במושבה שנולד ,42 בן בלונדי ענק כריסנטי, מיכאל זהו המשפחה. ראש
שונים. לתפקידים המשפחה בל את ומשמש ביתי כלי הוא הרובה ילדים. 13 בה והוליד

הנש אד
אינדיאנים,

כמו ♦ ־!
נוהרים

 המתכת! אמריקאיים ישבים
להו החמושים, המשפחה

ה ש לו ת ש ו ר ו ה טל כריסנמי. משפחת אם מרים, היא משמאל הגברת זה. בצילום נפגשים ד ל ג ה. ע פ ו ס ו העגלה חזרה עתה זה ו
שמ המשפחה, מילדי תריסר חצי עליה אשתו שרה, עומדת מימין החודשים. שמונת בן מרדכי בבניה, הצעיר את נושאת היא זרועה

מתייחסים הם למשק. מסביב לטיול הקטן. מרדכי של דודניתו זהבה, היא אוחזת שהיא הבת מרים. של בנה שהוא כריסנטי, יואל של

ס ה ו ע ה ה ז ה


