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 את המשלים שהקבלן מאחר פנוייה, אינה
 הסביבה, כל את סתם בית־הספר בניית
 כדרכו — בנייה בחומרי המדרכות, כולל

 שרחוב מאחר בישראל. רציני קבלן כל של
 הבוקר משעות כבר משאיות הומה השיקמה

עס איזור הוא שהמקום בגלל המוקדמות,
מ ורבים סמדג׳ה לדעת זו, היתד, קים,

ייפגע. שילד עד זמן של שאלה רק שכניו,
פנה המיטרד. רודף הוא המיטרד

 לפינוי בתביעה בית־הספר להנהלת סמדג׳ה
 ויכוח, התפתח מחומדי־הבניין. המדרכות
למח פנה סיפוקו, על בא שלא וסמדג׳ה,

 דחוהו שם גם העירייה. של החינוך לקת
 שוב ופנה חזר ויתר, לא העיקש האב בקש.

לבית־הספר.
 דראסטית. היתה הפעם, הפנים, קבלת
 כשלא המנהל. עליו צעק מכאן,״ ״הסתלק
המשטרה. את המנהל הזעיק הסתלק,

 הנזעם האב האשים השוטרים, כשהופיעו
ה חיי את מפקיר שהוא בכך המנהל את

 טרח לא שהמנהל ציין במחדלו, תלמידים
ה את המזהיר בכביש שלט להציב אפילו
 את מצידו האשים הנזעם המנהל ילדים.

 בעצמו. מיטרד מהווה שהוא בכך סמדג׳ה
 ונעלם, טמיר שיקול בסים על השוטרים,

הא המנהל, של ייגירסתו להאמין החליטו
כ הסדר בהפרעת המופתע האב את שימו
ציבורי. מקום

 ספק, ללא רבות, תרמה אכן זו החלטתם
הילדים. של לבטיחותם

£ צעירים
 לצינורות — אל.,אס.די,

תל־אביב של המיס
ב מבהיל. להישמע הרעיון עשוי לרבים,

ליל אם ,22 בת בלונדית נובל, לילי עיני
 ״אם דווקא: נחמד נראה הוא שלוש, בת דה
 לתוך אל.אס.די. גלולות אלף מכניסים היו

 העיר ותושבי תל־אגיב, של המים צינורות
 ״היתה השבוע, אמרה אותם,״ שותים היו
יותר.״ טובים אנשים עם מדינה לנו

 נעצרה כאשר לדעת. צריך כמוה מי
ב המשטרה על־ידי שעבר בשבוע לילי
 חצי השוטרים אצלה מצאו התימנים, כרם

 ש־ ,מידידיה שניים ואצל אל.אס.די. כדור
 אצל נוספים. כדורים מצאו בחברתה, ישבו

ה מצאה איתם שהיתר, הרביעית הצעירה
ה כדורים אלף יותר: גדול שלל משטרה
 הבדי־ תום עד ואשר כאל.אס.די., חשודים

 להגדירם המשטרה מוכנה המעבדתיות קות
מסוכנים. כסמים רק

 הדר־ תושבת לילי, טוב״. עושה ״זה
 ב־ כרגע העושה למוסיקאי הנשואה יוסף,

עוס שהיא בגילוי־לב מודה ארצות־הברית,
 מאליו אל.אס.די. גלולות במכירת גם קת

חשיש. וגם זה סם גם לוקחת שהיא ברור
מידי הגלולות את מקבלת היא לדבריה,

 י—20 של במישלוחים בארצות־הברית, דים
 ל״י 20—15ב־ אותן ומוכרת גלולות, 30

 ואנשי סטודנטים לקוחותיה רוב הגלולה.
בוהימה.

 הגלולה את לילי מחלקת גם לפעמים
ב מלאכתה את עושה היא שכן חינם.

 ״אני יבשה. מסחרית בגישה ולא אמונה,
 לבן־אדם,״ המון מוסיף שהטריפ חושבת
 הדברים מכל משתחרר .הוא היא. אומרת
לפ ומצליח היומיומיים, שבחיים הקטנים

 עושה שזה זה בגלל המוח. את לעצמו תוח
 וגם הכדורים, את לחלק התחלתי טוב,

 הוא פעם, זה את שלוקח מי אותם. למכור
תמיד.״ יקח כבר

 הסמים עם תימני. ואוכל חשיש
 בי ״היתה הסקרנות. בגלל לילי התחילה
 חוזרת חדש,״ דבר לכל לחיים, סקרנות

 מיליוני כבר אמרו אותו המשפט על היא
 עם יוצאת התחלתי 18 ״בת לפניה. צעירים
 היה הדיסקוטקים באחד לדיסקוטקים. חבר׳ה
ממול סיגריות לכולנו לחלק שנהג ברמן
נהדר.״ היה זה אות.

 מן התפעלותה על מפיה ששמעו ידידים
נא מידידים אותה, היפנו שטעמה, החשיש

 החלה כך התימנים. בכרם למקור מנים,
ושומ מעשנים היינו בקביעות. מעשנת לילי
 מספרת. ״היא נפלא, היה וזה מוסיקה עים

 גם להכיר למדתי אגב, דרך החשיש, ״בגלל
בו.״ והתאהבתי שבכרם, התימני האוכל את

ש נוסף דבר ל־אל.אס.די. מחשיש
 שוב זו היתד, האל.אם.די. היה בו התאהבה
 של סיפורים עקב בה, שהתעוררה הסקרנות

החלישה. יזחוזייה על החבר׳ה
 אצל טעמה שלה הראשון הכדור את
 כמה במילים לתאר ״אי־אפשר באילת. חבר

 זה ״אחרי נזכרת. היא נפלא,״ היה זה
קבוע.״ באופן באל.אס.די להשתמש התחלתי

 הזו הנפלאה החזזייה את להעניק כדי
 את ומוכרת מחלקת לילי החלה לאחרים,
 המגובשת לדיעה בניגוד החלומות. גלולות

ה לפיה ופסיכיאטרים, רופאים בין כיום
וקיי מסופו, רחוק עדיין באל.אס.די מחקר

 מסויימים לבני־אדם שלפחות סימנים מים
 אף לעיתים — נזקים לגרום הסם עלול

 טובה עושה שהיא לילי מאמינה — חמורים
 כמו לא זה אל.אס.די. ״למכור לאנשים.

 ״קשה היא. אומרת רגילה,״ סחורה למכור
 עם זה את מוכרים אבל זה, את להגדיר

 זה, את מוכרת כשאני טוב. רצון המון
עצמם.״ את למצוא לאנשים עוזרת אני

המשטרה. אותה מצאה שבינתיים, אלא

דתיים
 את לחסל
המכוניות מירוץ

 של דמיונם את המלהיבים האירועים אחד
 המכוניות מירוץ הוא בארץ צעירים רבבות

 הבא בחודש להיערך המתוכנן הבינלאומי
 לצנן עליהם שיהיה שייתכן אלא באשקלון.

 לאחרונה, התגלה הדתיים, התלהבותם: את
 להתקיים צריך שהוא בגלל למירוץ מתנגדים

בשבת. גם
 שלמפד״ל שנים זה כפרישה. איום

 עקב אשקלון, עיריית במועצת מכריע כוח
 הגדולות. הסיעות בין לשון־המאזניים היותה
גדו השפעה העירייה במועצת חבריה לשני

ואכן, החברים. 13 לשאר מאשר יותר לה

גוכל
— למכור

שבו לפני העירייה, מועצת מליאת ישיבת
 את המפד״ל חברי שני העלו שבה עיים׳

 המירוץ, לביטול האולטימטיבית התביעה
ביותר. סוערת הזתה

 קיוזתה לה לתוצאה הביאה לא היא אולם
המקו הרשימה ונציג גח״ל נציגי המפד״ל:

 המפד״ל, הצעת נגד הצביעו במועצה מית
 רצון מתוך נמנעו, המערך נציגי חמשת

 עם שנוצר המצב בדתיים. להתנגש שלא
 איומם ועומד תלוי נשאר הישיבה: תום
הקוא מן לפרוש המפד״ל חברי שני של

ליציה.
 היא התיירות אנחנו. זה המדינה

ה אחרי בגודלו, השני הדולרים ייצור ענף
 התיירות מאתרי אחו היא ואשקלון הדרים.

 המכוניות מירוצי וענף בארץ. המובהקים
 תיירות־חוץ. לעידוד מובהק אמצעי־עזר הינו
 — שיהיו ככל חשובות אלו, עובדות אולם
 נציגי. שני של מפרישתם יותר חשובות אינן
המועצה. מן המאורגנת הדת

יותר. חשוב מי יתברר, הקרובים בימים

עסקים
 המופלא עולמו

כהן גיסים של
יש ילדי בין שפשטה האחרונה המגיפה

 העולם מזיק הבלתי השם את נושאת ראל
 פרצה היא החולירע מחלת כמו המופלא.

 אך מוקדמת, אזהרה כל ללא בבת־אחת,
בלתי־רגילות. ובתפוצה במהירות התפשטה

 6 מגיל ילדים ניצבים חבורות חבורות
 מנהלים בתי־הספר ובחצרות בשכונות 15 עד

 הכספים שוק את המזכיר וער קולני מיסחר
 ארבעת שווקי את או לילינבלום ברחוב
לסוכות. המינים

 ה־ במרכז כי לומר הגזמה זו תהיה לא
 כיום עומדות ישראל ילדי של התענינות

 בגודל קטנות, צבעוניות תמונות מאות כמה
 העולם השם או! הנושאות גלויה, חצי של

המופלא.
 הן התמונות כלילינכלום. כמו שוק

 להד- שיש תמונות, 397 של מסידרה חלק
 מישנה בסידרות מסודרות הן באלבום. ביקן
 וכוכבי השמש מערכת כמו נושאים לפי

ה התרבויות הארץ, כדור תולדות הלכת,
וגי המצאות נדירים, חיים בעלי גדולות,

חלל. וטיסות התעופה התפתחות לויים׳
 397 על כולה הסידרה את לאסוף כדי

 מעטפות ישראל ילדי רוכשים תמונותיה,
 שלוש נמצאות כזו מעטפה בכל סגורות.
בל אגורות עשר ומחירה מהסידרה תמונות

 צריך התמונות 397 כל את לרכוש כדי בד•
 של סכום תיאורטי באופן להשקיע ילד כל
 כל ולא מאחר אולם בלבד. ל״י 14כ־

 חדשה מעטפה וכל לשוק, הוצאו התמונות
ב כבר שנרכשו תמונות מכילה הנרכשת
 סכומים ילדים מוציאים קודמות, מעטפות

 מבלי תמונות לרכישת ל״י עשרות של
כולה. התמונות סידרת בידיהם שתהיה

 שוק לילה בין התפתח מכך כתוצאה
 לבתי- שפשט הסידרה, בתמונות ער חליפין
 ילד כל והשכונות. הנוער מועדוני הספר׳

ל כיצד בבעיה כיום עסוק בישראל שני
שלו. התמונות אוסף את השלים

חד אינה השיטה מסחררת. הצלחה
 אלבום לשוק מוצא שנים כמה מדי שה.

או דומה. בדרך מופצות שתמונותיו דומה
 דומה אלבום לשום היתד, לא מעולם לם

המופלא. להעולם כמו מסחררת כה הצלחה
ה בשיטה רק נעוצה אינה לכך הסיבה
 היא. גם חדשה שאיני■ הפצתו, של מסחרית

 האמנו- מרמתו ההצלחה נובעת ספק ללא
ה האלבום. של הגבוהה והלימודית תית

ה ובססגוניותן. ביופין מרהיבות תמונות
 הת־ לתחומי קולעים אותן המלוים הסברים
 מסייעים הנוכחי, בדור ילדים של ענינותם

ומגוו רבים בתחומים ידיעות לרכוש להם
ביותר. תרבותית בצורה נים

 והפצת האלבום רעיון את שיזם האיש
קצר. זמן תוך להתעשר עשוי תמונותיו

 הנראה גבה־קומה, ),43( כהן ניסים זהו
 יליד ניסים׳ דרום־אמריקאי. קולנוע כשחקן

בהנה רבות שנים במשך עבד קולומביה
 לו כשנודע אחד, יום בירושלים. המכס לת
 לארץ לעלות עומד פנמה תושב אחיו, כי

 לו הציע לכספו, טובה השקעה ומחפש
אמריק חברה של הזכויות כל את לרכוש

 האח, חינוכיים. משחקים לייצור גדולה אית
זכו את ורכש כעצתו עשה כהן, משה
פו סידרה שהיתר, המופלא, העולם יות

בארצות־הברית, פולארית
 הדפיס לעברית, החומר את תירגם נימים
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 טוב, תמיד
מטולה תמיד

 'מ11ב ושיווק יבוא ש", 1״י
 ת׳א 269 דיזנגוף רח׳
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 החדשה לשנה
מצלמה עם

המקצועית, בחנות גדול מבחר
 בין־רגעג פספורט, צלומי
במקום בו מסמכים העתקת

 ע״י צבעוניות הגדלות
משוכללות מעבדות

ד1נ1י3 נ ר ב ו
תן חיבה,רחוב חל 3ו ה

1729 הזח העולם


