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במדינה
 הורדה למולו הנוסע הנהג ויד בלתי־צפוי,

להתרו במקום הדין, חומר בכל כתפו על
בהוקרה. לקראתו מם

נסי בעת היה זה החוק. אומר מה
 לעומתו לחדרה. מבית־ליד היום בשעות עה
 אותת, כמינהגו, רחמיקו, צבאי. ג׳יפ טס

. בנסיעתו. והמשיך חייך
 לשנות ממול הנוסע החליט שהפעם אלא

מ ועצרו. אחריו דלק הסתובב, הנוהג, מן
 המשטרה של גבוה קצין ירד הג׳יס תוך

 רח־ של האישיים פרטיו את רשם הצבאית׳
 איתות־ )1 על: תלונה נגדו הגיש מיקו,

 נסיעה )2 מ.צ. מלכודת מפני לנהג אזהרה
מופרזת. במהירות

 נראה לדין, רחמיקו השבוע כשהועמד
 כי לתיבע ה־כיח בחיוך־נצחון בטחון. מלא
ב נסיעה על האוסר בחוק סעיף כל אין

 הצבאי, לבית־המשפט ביום. דולקים אורות
 לא החוק, פרטי את לדעת צריך שהיה
זכאי. להוציאו אלא ברירה היתר,

 — השני האישום סעיף הושמע כאשר
 רחמיקו היה — מופרזת במהירות נסיעה
 סבר, היותר, לכל יינצל. מזה גם כי בטיח
 אלא אלה. במקרים כנהוג קל, קנס יקבל

 הראשון בסעיף אם אחרת. סברו שהשופטים
 בסעיף הרי מאומה, לו לעשות יכלו לא

 עזב כאשר נרחב. כר החוק להם נתן השני
 לא! שוב בית־המשפט, אולם את רחמיקו

 וקנס מאסר חודשי ששה לו ציפו חייך.
גבוה. כספי

עסקים
ת ב ה א ך ו ע ר ד ל מו ד
שומ אופנה, תציגת התקיים מדי בפאריס,

 אולמי־ההצגה על העליונה בתי־התפירה רים
 מ־ שמץ יגונב לבל עיניים, בשבע שלהם

מתחרה. לבית־תפירה החדשות דוגמאותיהם
 ובעל 50 בן ירושלמי זוזובסקי, פייבל

 פא־ נוהג על ידע לא למכשירי־רדיו, חנות
 השכנה, החנות בעל היה כאשר זה. ריסאי

 ראה לא בחנותו, לבקרו נכנם זקס, אברהם
 התעניינותו להיפך: רע. כל זוזובסקי בכך

 רק המקצוע בפרטי השכן של הדקדקנית
 בענף עיסוקו על זוזובסקי לגאוות הוסיפה
הרדיו.

 סיפר שלמים,״ ימים בחנותי בילה ״זקס
 שיחק לביתי, בא אפילו ״הוא יותר. מאוחר

ש עד העסק, בפרטי התעניין קלפים, אתי
המקצוע.״ את אצלי למד בסוף

ל חנותו את הפך זקס אברהם התוצאה:
ה זקס, של שותפו הדיו. למכשירי חנית
הג אף רבינוביץ, ליאוניד מרומניה עולה

חנו בפתח ניצב חרוץ ככרוז לעשות: דיל
הקונים. את פנימה משך ובחלקת־לשונו תם,

 לקוח יצא אחד, בוקר הפלד. אפילו
 בחלון- להסתכל קט, לרגע זוזובסקי של

 לחנות לחזור במקום אילם שלו. הראוזה
 מררתו השכנה. בחנות נבלע יצא, שממנה

 העוברים־ושבים ולהנאת פקעה, פייבל של
 תגרת־ידיים. לשעבר ידידו לבין בינו פרצה

 של בחלונו לראווה, התנוסס לאחריה מיד
 מסיג ״ארור מאיר־עיניים: שלט זוזובסקי,

אמן!׳ העם כל וענה — רעהו גבול
 ״הכניסה למהססים: הורה נוסף שלט
כאן!״
 הפוכה: גירסה היתד, המתחרה, זקס, בפי
 ל־ הודעתי שלי. היה חנות־הרדיו ״רעיון

אפי והוא איתר״ לפתוח שבדעתי זוזובסקי
 רק ממנו? ללמוד טוב. במזל אותי ברך לו

 לי משמש שלו השלט — ובכלל שגיאות!
המק החנויות שתי הרי מצייינת. פירסומת

 הפך הרחוב כי ברכה, רק מביאות בילות*
לעסקי־רדיו.״ מרכז להיות

 להציב באפשרות זוזובסקי עיין השבוע
 זו חנות שלו? הראווה בחלון נוסף שלט

 השם הזכרת עצם גוררת בינתיים, למכירה.
 זעם להתפרצות זוזובסקי של בחנותו זקס

ה תחת הרובץ הפודל כלב אפילו קולנית.
אימתני. בריטון שיניו את חושף דלפק,

משפט
ן די ת־ ה בי ט מ ר ד

 הרש־ והירש כספי ישראל נקראו כאשר
 השלום שופט בפני בת־ים, תושבי קוביץ,

 מיפתעים היו צ׳רנובילסקי, מכס התל־אביבי
ו ביניהם השניים התקוטטו אמנם ביותר.

בירו אין אחרות, ערים שלאכבכמה *
 שתי קיום האוסר עירוני חוק־עזר שלים

אחד. בבית שוות־ענף חנויות

 כבר הם אולם זח, של בראשו זה הלמו
 לתורה עלו אפילו מזמן. להשלים הספיקו

 ל״י שלוש אחד כל תרמו בבית־הכגסת,
כמחוסל. העניין את וראו זבח־שלמים

ו השופט בפני הרשקיביץ עמד השבוע
 אני בינינו. הכל חיסלנו ״אנחנו הסביר:

 שכספי רק סליחה, לבקש אפילו מוכן
היד.״ את ראשון יושיט

ל פנו והשניים היד, את הושיט כספי
הדלת. עבר

 ״עוד השופט. אליהם קרא אחד!״ ״רגע
 סולח, שאלוהים מספיק לא גמרתם. לא

למטה.״ גם לסלוח צריך
 עבירה, השניים עברו זאת שבכל ומכיוזן
 אותם חייב הציבור, שלום את בהפריעם
 שלוש האוצר לקופת להכניס פסק־הדין

אחד. כל לירות

ישראל כל
ה ס כנ נקייה ה

לתק עתה נוסף חדש הכנסה סעיף
 ניתנה כך על ראשונה הודעה המדינה. ציב

ה בחתימת מיכרז, השבוע התפרסם כאשר
 בולים סוחרי נתבקשו בו הכללי, חשב

 ול־ מבויילות למעטפות מחירים להציע
שייאס ונקיים,״ רחוצים ישראליים ״בולים

קב עם הממשלה משרדי בכל בעתיד פו
. לתם .  ממזרח־ עולים ילדי 5705 .

 שלוש הגדול החופש במשך יקבלו אירופה
 ש־ מנת על ליום, בעברית לימודים שעות

 המתאימות הלימוד לכיתות להכניסם ייקל
החד הלימודים שנת התחלת עם לגילם׳

. שה . פסלי החינוך משרד מומחי .
ב ד׳־ה׳, והנדסה חשבון הלימוד ספר את

 קיבוץ חיי מדי מודגשים ״בספר כי טענה
 חולים, קופת אחיד, מס כגון: הקיבוץ, והווי

 התרבות חדר של מידותיו פרה, תנובת
 גרמניות משאיות . . . במר״ בגבעת
ב הארץ• בכבישי רב במספר עתה נראות

 התחבורה משרד הזמין סיני מיבצע תום
 מ.א.־ הגרמני המפעל מתוצרת משאיות 132
ה בעקרון פגעה זו שהזמנה למרות ן.,

ליש מורכבות מכוניות להביא שלא רשמי
 בגלל התחבורה: משרד של הסברו ראל.

ה בהזמנת דחוף צורך היה סיני מיבצע
 96 של מיוחדת חופשה . . . משאיות

 פעם כל שפוטים, לאסירים תינתן שעות
 טראגי, או חגיגי מאורע במשפחתם שיארע

 בתי־ פקודת לתיקון החוק יתקבל אם
 על- לכנסת השבוע שהובא תשי״ז, הסוהר

המשטרה. שר ידי

תזכיר
ר ת ס ועירום ה

ידי השבוע הולידה הפוליס ספסרות
 משטרת־ישראל כי נתגלה כאשר נוספת, עה

הח דואר, פקידי כמה נגד חקירה מנהלת
 של וצמדות־זווית השובלים בהסרת שודים
 ההנחה ■אושרה בזאת הופעתם. ביום בולים

 הזה העולם על־ידי לראשונה שהושמעה
ספ על שלו הגדול החקירה בדו״ח ),1026(

 בי האפשרות ״קיימת כי הבולים, סרות
 הבורסה.״ עם פעולה משתפים פקידים...

 את בעצמם מכרו כי עתה נחשדים הפקידים
 לקהל מכרו לספסרים, היקרים השובלים

 הקיימת חקרן ...השובלים ללא בולים
 עת לבית־המשפט, השבוע הגיעה לנחמני

 את לברר בטבריה בר־זאב השופט החל
 אגף מנהל לקח אותן הלירות, אלף פרשת

 העליון בגליל הקרן־הקיימת של הקרקעות
 שנתגלתה פרשה — כרסנתי משפחת מידי

 הזה העולם דפי מעל בהרחבה ■ופורסמה
 זד, למשפט כי ציין שהשופט אחרי ).1007(

 ראשונה, ממדרגה ציבורית חשיבות יש
 נוכח שהיה בית־אלפא, משק חבר העיד
 של אחד שעוזר בעוד הל״י. אלף מתן בעת

 לערביי ניתנו הל״י אלף כי העיד נחמני
נח של שני עוזר העיד לשיקומם, כסאס

 הקק״ל... בקופת עדיין שמור שהכסף מני
 רופא־העיניים אשת של העירום תמונות

 • בעלה על־ידי בכוח שצולמו התל־אביבי,
 בחברת והפתיעה לדירתה שהתפרץ אחרי

ל החלה ),1026 הזה (העולם קצין־משטרה
 מן כתיצאה למשפט, בסים השבוע שמש

ושלו הבעל נגד המשטרה שהגישה התביעה
 בין בהתפרצות. שהשתתפו אחרים אנשים שה

 מעשה ביצעו כי האנשים נאשמים השאר
 שקרעו בזאת האשד״ של בגופה מגונה
ב כך כדי תוך ונגעו בגדיה את מעליה
גופה. חלקי

 האדיבה ברשותם
״הו שדיה התאו

ל שהגיעו כעתונים קראתי
 כ$נין ככנסת הדיון על כאן

מק אני דולב. של הרשימות
 את גם יכיאו שבקרוב ווה

 ויקריאו לכנסת שלי הרשימות
מדולב? אני נופל כמה אותן.

 יש שכראנגון היא, האמת
 כשכונת• כמו ממש פשפשים

 גם יש אך כתל־אכיג, התקוה
כבי כמו פשפשים, כלי ספות

 הכל זה הכהן. דוד ח"כ של תו
 ומה הספות כעל הוא מי תלוי

משכורתו.
 נקי ראנגון של כפאגודות

 הפעם החלטתי כף משום מאד.
 גם אכל עליהן, כעיקר לכתוב

 אפשר מה אחרים. נושאים על
 כעד לי משלמים - לעשות?

 לפחות. מקווה, אני כך זה.
★ ★ ★
 וארבע עשרים חוגגים ייייכורמאים

 מהאוניה ירדתי רק ביום. שעות 1 1
 עם בחגיגת נתקלתי ראנגון, חוף אל

ב היה חג איזה לדעת רציתי ענקית.
 שאין לי והסבירו בבורמה יום אותו
 החגים אחד פשוט, מיוחד. חג שום

 ביום עשרות כמה החלים הקדושים,
אחד.

 פואה. קוראים הבורמאיות לחגיגות
 כל ברחוב. תמיד עורכים הפואה את

ב נערכת קטנה׳ הכי אפילו מסיבה,
 הנערכות המסיבות וביחוד, — רחוב
וראשון. שבת ששי, בימי

 עולם השקפת לבורמאים יש בכלל,
ב מלאים הרחובות החגיגה. על משלהם
נמ להמון המון ובין חוגגים המונים

 כשמסביבה קטנה, תזמורת תמיד צאת
 אחת כל הרוקדות ריקוד להקות כמה

ה יותר גדולים במרחקים אחר. ריקוד
 שחקנים להקות נמצאות מהשניה, אחת

 במות על מאד ארוכות הצגות המציגות
בפרחים. מקושטות גדולות,

משפחית לחגיגות באים הבורמאים

לרג נוצטלם נלסון רפי וכודהה. נלסון
 הפסל בפאגודת־ראנגון. ענק בודהה פסל לי

הנואנזינים. מיליוני תרומת טהה/ זהב עשוי
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