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במקצועות הערב לקורסי וכן
 ייצור מתכת, טכנאות

ומכונות
 כניין טכני, סרטוט

ואדריכלי
 פנים ועיצוב ריהוט

 שימושית גרפיקה
 אוויר ומיזוג קירור

 ותכניות מכלטים
פלסטיים חומרים

 18—8 בשעות יום בכל ההרשמה
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 67487 טל. .4 בתר רה׳ ת״א.
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במדינה
ט פ ש מ

פ־ן עסק■ תל־
 )19( קרמאני פירוז ביקש רב זמן משך

 יזם של חופשה בצבא, האישי ממפקדו
 שהיתר, למרות בה. זכה שלבסוף עד אחד,

 בביתו ביקר לא בה ארוכה תקופה זו
ה גם לוותר פירוז החליט שבכפר־עקרון,

הביתה. הנסיעה על פעם
ה על עלה הוא ומחכטים. בגד־ים

 לתל-אביב, והגיע מבסיסו שיצאה מכונית
 בן־ שברחוב הגדולה השק״ס חנות אל ישר

 באגף החנות, של השניה בקומה יהודה.
הבגדים. דוכני על לעבור החל ההלבשה,
בגד בחר הוא מבוקשו. את מצא לבסוף

 שהעיף ולאחר לירות, חמש במחיר כחול, ים
לתא־ההלבשה. פנה מספרו, על עין

 כשבגד־ מהתא יצא דקות כמה כעבור
 שאיש משוכנע היה הוא בידו. איננו הים
 עקב המוכרים אחד אולם בכך, הבחין לא

 מחבטי זוג עוד קנה פירוז מהדוכן. אחריו
. לשלם. לקופה וניגש פינג־פונג
 שפירוז ומשראה לקופה התקרב המוכר

 וביקש עצרו בגד־הים׳ עבור משלם אינו
נמ בחיפוש למשטרה. אליו להילוות ממנו

גופו. על בגד־הים צא
 בפני השבוע כשהובא עצמי. שרות

 בפיו היה בן־חנוך, יוסף השלום, שופט■
 ״קניתי הוא: הסביר למעשהו. מקורי הסבר
 היה והוא דומה בגד־ים קודם, זמן כמה
 אז אותו, לי יחליפו שלא ידעתי גדול.

זרק הישן את לבד. אותו והחלפתי ניגשתי
המדף.״ אחרי תי

 שיטת על אמנם, מבוססת השק״ס חנות
 לקבל סירב השופט אולם השרות־העצמי,

ל״י. 50ב־ וקנסו הנאשם, של נימוקו את
 לך מרשה אני מדי, גדול הקנס גם ״אם

 סיכם מאסר,״ לחודש לבד אותו להחליף
גזר־דינו. את השופט

כי ר ם ד אד
ת רי ק ר ת ב ע מ ה ב ציי ח ה

 אר־ ברחוב שנסעה הפרטית, המכונית פני
 לכיוון מועדות היו בתל־אביב, לוזורוב

 לביתו בורך היה דויד אדוארד פתח־תקוזה.
בהצגה. ביקור לאחר ידידה, ועוד אשתו עם

ה ממעברי לאחד התקרב כאשר לפתע,
 המעבר באמצע הניצב באדם הבחין חצייה,

ה ברגע כמעט היה זר, לעצור. לו ומאותת
רכבו. את לעצור הצליח דויד אך אחרון,

 הבחין רגע באותו כאן!. אגרון? מכת
 על־ידי נתמך נכה, עצירתו. בסיבת גם דויד

 לאיטו פסע החצייה, מעבר בתוך היד, אשה,
הכביש. של השני לצידו

 דויד קיווה הכביש, את הנכה שעבר לאחר
 לפתע אולם לנסוע. להמשיך יוכל עתר■ כי

ומג מחרף החל שעצרו, האיש עליו התנפל
 לאפשר סירב המכונית, מול נעמד הוא דף.

לנסוע. לדויד
 פגעת ״אתה מתרחש. מה הבין לא דויד
 עד פה ״תחכה האיש. עליו צעק בנכד,!״
 דויד של מאמציו כל המשטרה.״ שתבוא
ש מאחר דבר, קרה לא לנכה כי להסביר

 לא השני, לצד בשלום הכביש את עבר
 את התניע דויד לזוז. סרב האיש הואילו;

וב אורותיה את הדליק המכונית, מנוע
האיש. של חמתו התלקחה גם רגע אותו

 האיש צווח אותי?״ לדרום רוצה ״אתה
 הדלת!״ את ״פתח תא־הנהג, לכיוון ורץ
 ומשלא בעצמו, הדלת את לפתוח ניסה הוא

הנ לחלון, מבעד ידו את שירבב נפתחה,
דם. זב שהחל דויד, של באפו אגרוף חית

האנ נאלצו כבר כאן משכנע. כלתי
הז הם להתערב. במקום, שהתקהלו שים,
התוקף. את שעצרה המשטרה את מינו

ב )50( חנוכוב ישעיהו השבוע כשהובא
 כי טען גרשוני, עזריאל השלום שופט פני

 לנכה.״ לעזור ״שרצה משום רק זאת עשה
ש העזרה־לזולת מיצר השתכנע לא השופט

 ישעיהו, את הרשיע הוא גבול. ידע לא
לירות. שבעים של קנס עליו הטיל

החי
 עוברים־ ניסו בירושלים, ז ומעש מסה

 באדם לטפל המשטרה את לשכנע ושבים
 גילו לביתם, אספוהו נכשלו, ברחוב, שישן

 : שכת עונג • • • וייצמן חיים שמו כי
 שבת, לכבוד להתקלח אב רצה ברמת־גן,

 להקדימו, שניסה בנו בראש באגרוף הלם
 • • • בסכין הבן על־ידי בתגובה נידקר

 ב- שחט. והשוחט פשטה, השיטה
 נשי- על איסור ראש־העיר הוציא תל־אביב,

ה לאור בית־המטבחיים, בתחום את־נשק
־ בחיפה. המר ניסיון

1321 הזה העולם
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