
הקוצים! כל כלו

במדינה
דתיים

כושי
תל ליד הכו

 כש־ התפלל צפניה עזרא הכושי היהודי
 כשנדרש הכותל, אצל לגופו ותפילין טלית
בש להתפלל המשיך צפניה להתרחק. לפתע

וה הכותל סדרני אך לכותל. הסמור ביל
 קבוצת שם. גם לו הניחו לא מתפללים
שוט לשני פנו אלבז דויד והסדרן מתפללים

 ..״ שמעון שמעון רב־סמל במקום. שהיו רים
 כיל בפניהם התלוננו בשירה, עיסה ושוטר
) למתפללים. במקום מפריע הכושי

צפ ממקומו. לזוז מצפניה דרשו השניים
במקום. להתפלל זכותו כי טען סירב, ניה

היס לא השוטרים כושי. נגד למים
 * ה־ אחד מהמקום. אותו גוררים החלו סו

מקאר־ יוג׳ין האמריקאי המדינאי היה צופים

צפניה יהודי־כושי
קיבץ? או — התפלל

ם כל כלו צי הקו
 מתגלח הד־ורבן היה אילו
 פיליפס עם — אומר ודאי היה
הקוצים. כל כלו

 בוקר, בוקר המתגלח הגבר, ואתה
 וחלק נעים רענן, גילוח תעדיף הלא

 פיליפס. של גילוח מכונת עם
 המתקדמים לגברים אה גם הצטרף

פיליפט. של גילוח המעדיפים

ם פ י ל י ־ ^ח □ י / ל / ׳

ה 00111:1של המנויים תעריפוו ו ה
שנה לחצי לשנה

ת רו בלי ת רו בלי

30 58 בארץ המנוי דמי •
3 5 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל 9

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לבל 9
57 ח ס ולקנדה לארצות״הברית •
62 120  ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף
•

72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרונז-אפריקה, •
77 150 פנמה למקסיקו, •
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו-זילנד לאוסטרליה די•

 שני כיצד בהפתעה התבונן שם, שביקר תי,
 הזה המראה כושי. גוררים לבנים שוטרים

לו. מוכר היה
אב סגן־ניצב ירושלים, משטרת דובר טען

 סדרן מצד תלונה ״התקבלה פלייסיג: רהם
 מישיבת קבצן מצד הפרעה שיש הכותל

לע ממנו ביקשו השוטרים התפוצות.
 הם זאת בכל אך סירב, הוא המקום. את זוב

מהמקום. אותו לקחו בהתאפקות, נהגו
 על כתב־אישום האיש נגד היגשתם ״האם

?״ נדבות קיבוץ
כמחוסלת.״ התקרית את ראינו ״לא,

 במקום התפלל כי הטוען צפניה, כן לא
 מסרב עלבונו, את לתבוע ממשיך לא, ותו

לו. שעשו מה את לשכוח

עיריות
 — העירייה מזכיר של בגי

ת חשוד שוחד בקבל
לכות ישראל בצד,רוני זכתה הידיעה

מת ״חקירה שם. ללא אך — נכבדות רות
 רישוי* פקיד נגד בני־ברק בעיריית נהלת
 ״פקח טורים. ארבעה פני על ידיעות הכריז
 שוחד,״ קבלת על נחקר בבני־ברק בנייה
 אחד אף טורים. שלושה פני על מעריב גילה
החשוד. שם את לציין טרח לא מהם

 פקח־בנייה פרל, בני הוא איפוא, השם,
 הוא העירייה. של הטכנית במחלקה ופקיד

פרל. אלעזר העירייה מזכיר של בנו
א ך. ל ם כ ת ס ה  אל הוזמן פרל בני ל

 על ונחקר גוטליב, ישראל העירייה, ראש
 במסגרת :מהותן נגדו. שהועלו החשדות
 עבודת על המפקח כפקח־בנייה, תפקידו

 לשכנע, הצעיר פרל נהג הבניין, קבלני
 להתקין הקבלנים, את ההאשמות. לדברי

מסויימת. חכרה של גז מיתקני בבנייניהם
שהופ המתחרות, מחברות־הגז אחת נציגי

 ב־ במפתיע חלשים שעסקיהם לגלות תעו
 גילו שקטה, חקירה יזמו בני־ברק, איזור

השערורייה. התפוצצה כך הסיבה. את
 פדרמן אלייקים העירייה ראש סגן הגיב

 בני של מעשיו את רואה ״אני הפרשה: על
 תסיים ד,הגיס אחרי מיד רבה. בחומרה פרל

מסקנותיה.״ ותפרסם החקירה את העירייה

1753 הזה העולם


