
 אל מסע גגדר הוא ההודי המטבח
החיך. וחווית הניחוח הטעם, מרחבי

 האמנות יום מדי מתחדשת במטבחנו
 התבלינים עירוב של היומין עתיקת

 מאכל לכל המקנה אמנות והכנתם,
 המיוחד. ואופיו אישיותו את ומאכל

היחידה המסעדה היא מאהל טאג׳
 מטבח אשפי שלשה המעסיקה בארץ

מבומביי. במיוחד שהגיעו

מגון
פסיכולוגי

 רזניק נתן בהנהלת
 חפנוזת ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותטביכיס .15.00—18.00 :בשעות .44 ג׳ורג׳ הפלך 4ת*י •69300 :סלפון חיפה,

ה מה ר ו ק  
 השניה בקומה
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ל״י 8 ׳עמ׳ 336 אלף, הוצאת

בו מדברים שכולם הספר
ישר צעיר של אהבתם ספור

ניגרייגית. כושית ונערה אלי
 מחורז שובה־לב, אכזוטי,
ושירה. הומור בפניני

בלבד! למבוגרים
קיראון) ,410 ת.ד. (המחאות:

 ביום ייפגש בבאר־שבע החוג
20.30 בשעה ,13.9.70 א/

קמחי אבי אצל
 באר־שבע ,3 המעפילים רחוב

:הנושאים
מהועידה דו״ח מסירת )1
ההתארגנות המשך )2
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המיטה. לשלב התפתח ההיכרויות
 מלבד בשטח, יחידה מיטה שהיתה לא

 מכות־ מקרי כמה הובאו אליה במרפאה,
ש המגודר השטח ומעולפי־סמים. שמש
 וה־ ,כרטיסים עבור ששילמו לצופים נועד

 לא אם מאות, ישבו .שעליה ממול גיבעה
 אחת למיטה הפכו חופשיים, מאזינים אלפי

 אלפי לבבות. 'ה^רבה הלילה צינת גדולה.
 שינה שק לתוך שניים שניים נדחקו זוגות
אחד.

י&ורנוגרפיים סרטים
הבלון על ~

 בחופשיות. התנהל הסמים ר ח ך•
קטנט אצבע ל״י בתשע נמכר חשיש ^
 פה התלוננו שפגשתי הישראלים כל נה.

בכ ל.ס.די מחיר הגבוה. המחיר על אחד
 ספסרות. ממש שחקים. הפעם הרקיע לל

 מתלונן אחד אף שמעתי לא זה, עם יחד
שלו. היומית למנה כסף לו שאין

 על להשתלט בתחילה שניסתה המשטרה,
 נראה פרוע. בצחוק נתקלה הסמים, נגע
 למסקנה הגיעו עצמם השוטרים שגם היה

 על ויתרן — בזה להילחם המקום כאן שלא
מאמציהם. המשך

 נכנסתי לילה באותו מאוחרת בשעה
 מוגנת טריטוריה שהיווה ענק, בלון לתוך
העיק המיסחר התנהל ובה התערבות, מכל

 הוצעו בפתח, שעברתי ברגע בסמים. רי
 על שבעולם. הסמים כל קולות, בקולי לי,

פסי שיקופיות הרף ללא הוקרנו הקירות
פור וסרטים העיניים את משגעות כודליות

 בם להעיף אפילו טרח לא שאיש נוגרפיים
 מחריש־ הרעש רקע על — זאת כל מבט.

ש משובחות, פופ תזמורות של האוזניים
 הציוד באמצעות מונים מאות מוגבר קולן

שבעולם. המשוכלל האלקטרוני
 ישראל. בני אחינו — השמחה כל ובתוך

 הצלחתי ושוב שוב אבל איך, יודע אינני
ה המיבטא את מקום. בכל בהם להיתקל

מ להכיר אפשר המצוי הישראלי של אנגלי
הישרא התנהגותו. על לדבר שלא קילומטר.

 בכמות לא אם הפעם. גם בלט הבולט לי
באיכות. הרי —

 שהזדהה שחרחר, צעיר בעיני חן מצא הכי
 ותיקה וידידה הוא מקריית־חיים. כגבוקי

 ספורות שעות התחילה הידידות — שלו
היוו כביום עירומים הסתובבו — לכן קודם
 שפגשתי היחיד הישראלי היה הוא לדם•
כך. שהסתובב כאן

אבנים
בידיים

 נשל־ הרבבות החלו השחר, עלות ם **
 זוגות שקי״השינה. מתוך החוצה פים ^

 הם לראשונה. רעותו את איש ראו רבים
 באיז, ג׳ואן של לקולם החדש ליום התעוררו

 עשר החופשיים, טים, טייני הנדריקה׳ ג׳ימי
 שיקאגו המגיעים, המי, מכן, לאחר שנים
 פופ שיצרו צמרת להקות כחמישים ועוד

ה שעות 24 כל במשך מעולה באיכות
פסטיבל.
 ב־ הרבבות קהל פרץ ביצוע, כל לאחר

 בין אימתני. כרעם שנשמעו מחיות־כפיים
ל צעירים ויותר יותר נכנסו לקצב, הסמים

 בכפות־ או באבנים מקישים ישבו אקסטאזה,
 קמו כשהתעייפו, המוסיקה. לקצב ידיהם

הצונ במים לטבול לשפת־הים ירדו לאכול,
 קצת עוד עשו סמים, קצת עוד לקחו נים,

אהבה. העיקר חשוב. לא — מי עם אהבה,
ברברים,סאקסטרניים מישרים הישראלית האתיררסיטהפזדסכנמןוס

ונדאלים

30שמריחולוין במעלת, בי״ס בבנין ובחיפה • 106 ז׳בוטינסקי הרצליה, גמנסיח בבניו בת״א הלימודים
ללימודי הבאה הלימודים לשנת ההרשמה
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לונדון אוניברסיטת
★ . או כלכלה 8.80. * כללי 8̂.
עסקים מנהל המדינה מדעי 8.4. ★

סוציולוגיה או
★ . מתימטיקה 8.80. * :שפות 8̂.

צרפתית אנגלית,
לראי יתקבלו בגרות תעודות החסרים תלמידים

של מוכרים אקדמאיים לתארים המכינים ערב
.816 8ות115א -01.1 

ח£1£ח£6£1חד 1ח5111וו$110ח

הבריטיות המהנדסים אגודות
אלקטרוניקה הנדסת * כנין הנדסת *
ייצור הנדסת * מכונות הנדסת *
ימית הנדסה * חשמל הנדסת *

ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי ון
 בבוקר, 1—9 בשעות ),55 אלנבי (מפנת 17 ברנד רה׳ תל״אביב, :האוניברסיטה במשרדי והרשמה פרטים

 בלבד. אחה״צ 8—5 בשעות הרצליה, גמנסיה בבניו ,106 ז׳בוטינסקי רחוב תל״אביב, אחה״צ. 8—5
אחרי־הצהרים. 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות ,14 הרצל מפנת ,30 לוין שמריהו רחוב — חיפה

 הסוף. עד כמעט נמשכה הכה א ך■•
 כאשר שחר, עם הסוף, לקראת כמעט. | |

התפר לפרידה, מתארגן החל הרבבות קהל
והאלימות. השינאה לפסטיבל. השנאה צה

 ונעולי מגולחי־קרקפות פירחחים כנופיות
 לתוך אופנועיהם, על רכובים פשטו מגפיים

 ממול, מהגבעה פרצו הם הפסטיבל. שטח
 בלי האזינו הפסטיבל, צופי כל ישבו עליה
ו מכירה ביתני הרסו גדרות, קרעו כסף,

 בדרכם. שעמד מה כל השמידו קיוסקים,
 בחמת־זעם ייבב ברברים,״ פשוט ״ונדאלים,

ומארגנו. הפסטיבל יזם ,25ה־ בן פולק רון
 וקולו הלילה, מאז שטיפטף הצונן המסר

 קרישנה, הרי את השר הייבנס ריצ׳י של
המדאבה. התמונה את השלימו

1723 הזה העולס


