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ביותר״ המובחר הכדורי ״העט

ל 0ב1ג 1

הודו
החלומות עיר
 זוועת־אבן עיניו לנגד הרואה אדריכל כל
ו־,כרמל או תל־אביב כמו  חולם החיפאי, הד̂ר
 העיתר, המקרה תוצאות תהיה שלא עיר על

 סופה ועד ■מראשיתה מתוכננת תהיה אלא
עיניים. בעל אדריכל בידי

 העולם ,לאדריכל ניתנה שנים חמש לפני
 כזה. חלום להגשים הזדמנות הראשונה בפעם

 מן אלפים מאות גורשו הודו חלוקת על
 מחוז של היפהיפיה בירתו לאהור, העיר

 אותו פאקיסטאן. לידי נפלה העיר הפונג׳אב.
 היה הודו בידי שנשאר הפונג׳אב של חלק
 זקוקים היו והמגורשים חדשה. לבירה זקוק

לשיכון.
 היא נועז. צעד הודו ממשלת עשתה אז

 הצרפתי בעולם׳ האדריכלים לגדול קריאה
 עיר־בירה להקים לו אמרה לה־קורבוזיה,

לגמרי. חופשית יד לו נתנה חדשה,
ה לה־קורבוזיה העירונית. הר,יכה

 אלוהים כמו צ׳אנדיגאר לבריאת ניגש גדול
 עיר יצר שנים חמש תוך העולם. לבריאת

כולו. בעולם לה דומה שאין
המזדק הממשלה, קרית — ראש יש לעיר

 ההימאלאיה הרי צללית מול גבעה בראש רת
 השלטון בניני כל את כוללת הרחוקים,
 המכללה, קרית — מוח לה יש והמשפט.

 לה יש שמאל. מצד מבודדת, קצת היא גם
 המרכזי, השוק — קיבה לה ויש חברתי. לב

 מרוכזים והביוב, המים החשמל, מפעלי וכל
 הוא גם שוכן התעשיה אזור אחד. במקום
 בקווים בנויים האלה הבנינים כל לבדו.
למסרה. בדיוק מותאמים נקיים,

נפר משכונות כולה מורכבת עצמה העיר
 שכונה כל תושבים. 5000 בת אחת כל דות,

 "לספק המסוגלת עצמה, בפני יחידה מהווה
 שוק, מרכז־קניות, לה יש צרכיה. כל את

 מרכז־רפואי, בית־תרבות, בתי־ספר, קולנוע,
 תחנת־ דואר׳ בריכת־שחיה, מגרש־משחקים,

 אין המפרנס, מלבו ירוק. ופארק משטחז
 השכונה את לעזוב חייב המשפחה מבני איש

השבוע. כל במשך שהוא צורך לשום

 ילדים על להגן איך סאמבטיה. רעש
 תאונת־דר־ למנוע איך ז לבית־הספר בדרכם

 בכבישים הצפיפות בעיית את לחסל איך כים?
 הגדולות הערים כל של הניצחת המסה
? בעולם

התשובות. כל את מצאו צ׳אנדיגאר מתכנני
ב עוברים לתנועה המיועדים הכבישים כל

 להיכנס מבלי השכונות, בין ישרים קווים
 קצרים השכונה בתוך הכבישים כל לתוכן.

 לפתח מסוגלים הנהגים שאין כך וכפופים,
 אחרים ולהולכי־רגל לילדים מהירות. בהם

מ העוברים מיוחדים, ״כבישי־שירות״ יש
לפניהם. במקום הכתים, אחורי
 מקורית. בצורה חוסלה הרעש צרת גם

 פונים התוהו־ובוהו, ערי בכל כמו בתל־אביב,
 השרו־ חדרי לרחוב, מה משום המגורים חדרי
 הרבה הפוך, המצב בצ׳אנדיגר לחצר. תים

 פונים המגורים חדרי כל :הגיוני יותר
 רק יכול הרחוב רעש לחצרות. אחורה,
ולחדר־האמבטיה. למטבח לחדור

יפאן
למלפים זכויות שווי

 מפני ילדיה על מגינה מדינה כל כמעם
 מורחבת מדינות בכמה בלתי־רצויים. סרטים

 רק אולם מזיקה. ספרות על גם זו הגנה
 זו בצורה מגינה יפאן, בעולם, אחת מדינה

העליון. שליטה על
 מותר הירוהיטו, הקיסר מלכותו, להוד

 ביותר המובחרים מן אחד, עתון לקרוא רק
 את גם אולם בסוד. נשמרת שזהותו בארץ,
 כולו. לקרוא לו אסור הזה היחידי העתון

 בקפדנות, מראש עליו עוברים פקידי־החצר
 ראוי שאינו חולין, של דבר כל חותכים

האלים. בן הממושקף, המיקאדו של לעינו
 שיעמום. אוהב אינו בן־האלים שגם ייתכן
 נצ״ נחל מאד, שקטה מהפכה חולל החודש

ב המלכים זכויות לשיווי במאבק גדול חון
 קטע שגם עוד ייחתך לא מעתה החל עולם.

הקיסר. של מעתונו
ארוך אשראי

 ארץ יפאן היתד, בדיוק שנה מאה לפני
 (אלופי- השוגונים שלטון ושקטה. מאושרת

את לקיצו, התקרב סוקוגאבה מבית הצבא)

 יושיבא־ בעיר פרחו הגיישות שנה. 300 רי
 שיריו בקריאת שקועים היו והאצילים וה,
הגדול. מונזאמון של

 מט־ אחד, *ריו* מאד. נדיר היה הכסף
 ה־ עצמו.. בפני אוצר היה סולידית, בע־זהב

 בשלב שעמד הלוחם־המקצועי סאמוראי,
 דיו שני השתכר החברתי, הסולם של העליון
ל ניוון היה ריו עשרה שגנב ואדם לשנה,

ראשו. הסרת על־ידי מוות
 בעל- נאלץ הימים באותם עגול. סכום

הלוו לקחת קאראסאמורה בכפר קטן אחוזה
 בשם אדם השכן, בכפר נדיב־לב עשיר אה.

 ורבע 11 בסך הלוואה לו הציע שינזאבורו,
 הלווה סאטו, ביותר, הנדיבים בתנאים ריו,

 מאה כעבור הסכום את להחזיר התחייב
שנה.

 שניהם, מתו וסאטו שינזאבורו עבר. הזמן
 עם ולגינים. לבנים עברה העיסקה ירושת
 המלווה בני דרשו הפרעון מועד התקרב
 את להחזיר סאטו, קוזיי הלווה, של מצאצאו

 מאחר הקיימת. למציאות בהתאם ההלוואה
 תמורת חלקת־אדמה מישכן המקורי שהלווה

 חלקה של הנוכחי ערכה כי דרשו החוב,
עתר״ תשולם זו

ה זו. טענה קיבל לא סאטו קוזיי אולם
ריו, 11.25 בסך היתה המקורית הלוואה

הידוהיטו קורא
7 לבן־האלים מותר מה

ה אותו את רק להחזיר עליו כן על טען,
ה במטבע מאז הוחלף שהריו מכירן סכום.

 עגול סכום לשלם סאטו הציע הין, קיימת,
(כ זה טכום של הממשי ערכו ין• 12 של
 או סיגריות לשלוש כיום שרה פרוטה) סס

עירוני. באוטובוס כרטיס
שת לא הלרד. צאצאי חשוב. תקדים

 לבית־המשפט. תביעתם את הגישו הם קו.
 במחוז המחוזי בית־המשפט פסק החודש
 165 לשלם סאסו קוזיי על :דינו את נאגאנו

ה ערכה מחצית שהם ל׳׳י) 780(כ־ ין אלף
ל מושכנה אשר חלקת־האדמה של נוכחית

שנה. מאה פני

קדם צפרירי
לילדים לא
קוקוקד, במשקאות חום) (או שחור שוק

 כי הממשלה החליטה מאז ביפאן פורח לה
 את לקנות מותר אמריקאיים לחיילים רק

מיי במקום• המיוצרת בקבוקי־הקוקה־קולה
או דולארים, להרריח כדי התל המקומי צור
 המסורתיים המקומיים המשקאות יצרני לם

 יסופק לא הזר המשקה כי הבטחה דרשו
מקומיים. לפיות פנים בשום

פור״□ עסקי□
בטו הכנסה מקור היא אחד קרנף החזקת

 של שתן של בקבוק כל כי בהודו, חה
 זה נוזל ל״י, בשתי נמכר המגושמת החיה
 כמו !ממש הגבר, פריון להגברת כסם נחשב

 אחת קרן למשל, הקרנף. של אחרים חלקים
 רק אלא מעצם, מורכבת (שאינה החיה של

ב להחלפה ניתנת קשות) שערות מסבך
חדישה. אמריקאית מכונית
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