
 מיוחד. באופן גדול חזה בעלות נערות גם
שוטרות. על־ידי נבדקו מהן רבות

 בושות האמריקאי למכס גרמה זו שיטה
 שהטבע אחת זקנה בתולה כאשר גדולות,

 היא להתפשט. התבקשה אליה נדיב היה
 שנמצא מה כל בכוח. והופשטה סירבה

 לא היא אבל שלה, כמובן היה גופה על
ש שערוריה למכס וערכה בזה הסתפקה
אמריקה. בכל נתפרסמה

 המנהיג בתס
חשיש הבריחה

נע שתי לארץ הגיעו כשנה פני
הת הן ולא. יהודיה אמריקאיות, רות /

בדיס בילו תל־אביבי, פאר במלון גוררו
 — דבר לכל בתיירות והתנהגו קוטקים,

כמו לקנות שנהגו המוזרה מהעובדה חוץ
מאקרילן. ענקיים צעצוע כלבי של יות

 אנשי של חשדם את עוררו אלה קניות
 לעקוב שהחלו לבילוש, המרכזי המדור

והת רב זמן עבר לא ולהתעניין. אחריהן
 מזמן כבר משמשות שהצעירות להם ברר

 מפני המלון, חדרניות בין שיחה נושא
 בוקר, וכל צעצוע, בכלבי מלאים שחדריהן

 הן החדר, את לנקות באות כשהחדרניות
השטיח. על קש של כמויות מוצאות
ל החוק אנשי רצו היום, בצהרי וכך,

 חיפוש. צו כשביום הצעירות של חדרן
וה תמימות, עיניים לעברם נשאו הנערות
 כלבי בעשרות בתדהמה התבוננו שוטרים
החדר. את שמילאו הצעצוע
שוטר. שאל האלה?״ הכלבים ״מה
 אחת ענתה אסור?״ כלבים. אוהבת ״אני

הנערות.
 השוטר, ענה כלבים,״ אוהב אני ״גם
ניגש הוא מהם.״ מלא חדר לי אין ״אבל

 אומרת זאת אותו. והרים הכלבים לאהד
 עשרה כמו שקל הכלב אותו• להרים ניסה

 מלאים היו חבריו וכל הוא לפחות: כלבים
אוזניהם. עד חשיש בסוליות

 ב־ נעצרו. ,21 בנות שתיהן הצעירות,
הב ברשת מעורבות שהיו התברר חקירה

בין־לאומית. רחה
 פחד כל הפגינה לא היהודיה הצעירה

 לשוטרים הודיעה חכו,״ ״חכו חרטה. או
 ואו שלי, אבא זה מי תיראו עוד ״אתם
משהו.״ לי לעשות תעיזו אם נראה

 למחרת אומרת. שהיא מה ידעה היא
 הבולטות הדמויות אחת שהוא אביה, הגיע

 של סוללה וגייס ארצות־הברית, ביהדות
 יצאה היא בתו. על להגן עורכי־הדין מיטב

 הנוצ- חברתה תנאי. על במאסר מהפרשה
 הצט־ על נימנה אינו שלה שהאבר, ריה,
ו בפועל, מאסר חודשי כמה קיבלה דת

הסוף. עד אותם ריצתה
משקשקים,
משקשקים

 בחשיש הממולא החפץ משקל את להתאים
המקורי. למשקלו

 ששלח ,19 בן אמריקאי צעיר ניתפס כך
 אמנותיים. נרות־ענק בחו״ל ידידותיו לכל

 עקבה עיסוקיו׳ על ידיעה שקיבלה המשטרה,
 אחד יום דבר. גילתה ולא רב זמן אחריו

 אותו לעצור המרכזי המדור אנשי החליטו
ולהתעניין. ככה סתם

 שלי,״ לחבר מתנה לשלוח הולך ״אני
 החוקר, גדול. נר בידו שהחזיק הצעיר. ענה

לקח בנר, ר:-,עניין בכלום, עדיין חשד שלא
)26 בעמוד (המשך

בנייר־ אותו עוטפים הכלב, לתוך החשיש את שמכניסים לפניליצוא מונן
החריף. הו־ח של התפשטותו את למנוע כדי וניילון, כסף

הרחרחניס. הגישוש כלבי את לבלבל שנועד שחור, פילפל הוא — נוסף ביטחון אמצעי

המלשין. עם החשבון את לגמור כדי תלקה
ש לידיד הכיתה. חזר ההמום הערבי

הו בצוותא לעשן כדי יותר מאוחר הגיע
 כבר ושהוא לעשן, מה שאין בצער דיע
דבר. בשים כלום מבין לא

 ומי בדלת, גירוד קול נשמע רגע באותו
ה סוליית כשבפיה אוסבע, לא אם ניכנס

ל ולקחה מהמחבוא חפרה אותה חשיש,
קצר. טיול

מחללי־קודש,

: הממזרים0
 בימי למכס בא מישהו דיה יא ך■
 ונייר דליים שני כשבידיו מיכאלאנג׳לו /

המיו אמנות יצירת שזו ומודיע טואלט
 היו לארץ, בר־ץ לתערוב־־, להישלח עדת
 מסוג כשיצירות היום, בו. חושדים ישר

 לא אחד אף כבר במוזיאונים, מוצגות זה
המכס. פקידי כולל בטוח,
 זה לעשות, צייך חשיש שסוחר מה כל
 עליו, הטובה דמיונו כיד פסל איזה ליצוק
 שוב יוצק הוא אם בסם. אוחו ולמלא

 פנימה, החשיש את הכניס דרכו הפתח את
היחידה שהדרך מפני שייתפס, סיכוי אין

לש היא כזה פסל של תוכנו את לבדוק
 לחשיש בנוסף אולי, יודע? ומי אותו. בור
הפסל? את גם בחוץ־לארץ ימכור —

 מזוזות, תפילין, כמו קדושה תשמישי
 סתם או בצלאל, תוצרת עבים תנ״ך ספרי
 חביבים אמצעים הם׳ הקודש, ארץ אדמת

 לפי בקצב וזורמים המבריחים, על מאד
 וסכתות סבים מי;־ כל של כתובותיהם

ניבראו. ולא היו שלא
 השיטה על נידע האמריקריים לשלטונית
חבי כל נבדקת .אז הזאת, הפופולארית

 ולא עיניים, בשבע מישראל המגיעה לה
 קאדי כומר, לרב, מיועדת היא אם חשוב

ארכיבישוף. או
 ששת־הימים מלחמת על עבים אלבומים

 מפני המבריחים, על חביבים היו הם גם
 החלל לתוך שמוחדר החשיש של שמשקלו

 הנייר למשקל התאים האלבום בתוך שגזרו
 האלבומים של שמחבריהם ייתרן הגזור.
 יצירותיהם של מההצלחה גדול הלק חייבים

הזה. הנוסף לשימוש
 חשדו החל עלה, ההברחות גל כאשר

 אשה כל למראה להתעורר המכס של
לחשודות הפכו מספר, שבועות אחרי הרה.

או נוות ו ו נ
חבילות הקודש. ארץ

 לצידם המבריחים, על ביותר החביבים ההברחה אמצעי בין הם
 אדמת או מזוזות, תפילין, כמו שונים, קדושה תשמישי של

וביסודיות. בזהירות נבדקות מישראל לארצות־הברית המגיעות

 המבריח בפני העומדת הבעייה קלה. מלאכה הוא בחשיש נר מילויבהכנה
— הנר של הקל משקלו בגלל בסם. הממולא הנר של משקלו קלות היא

הוכחות. נגדו למצוא הצליחה לא בו, חשדה שהמשטרה למרות אשר אמריקאי, צעיר נתפס


