
סשוס... בלבך ה1
 בהגרלת מלהשתתף קל יותר מה

 תוכל אגורות 50 תמורת הלוקו.
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמן

שבקופס. הסבלאות

שוב עשה  בת פעולה פשוט חי
 סיכויי לך מביאה ספורות, שניות

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשון בפרס

הפרסים.
פשיט.. נד נל זה

השעוה1?

במדינה
אדם דרבי

 - שלום עושה
במרומים לא

 ביישנית כלה הוא הנראה כפי השלום,
 במרץ אחריה מחזרים כל־כך רבים מאוד.
 ובלתי רחוקה נשארת והיא נידלה, בלתי

מושגת.
 יהודה העברי בשמו או גולדמרק, ג׳ולס

 חדשה שיטה מצא ישראל, בן־חיים ארי
הי גולדמרק, העולם. על שלום להורדת

שבפלו מיאמי תושב הקונסרבטיבי הודי
 להרוויח, מנת על שלא לייצר החל רידה.

 :המילה את הנושאים וכפתורים שלטים
 מחלק והוא ובאנגלית, בעברית ״שלום״

 הוא הרעיון דיכפין. לכל חינם אותם
 דשי על ישאו אנשים שיותר ״כמה :פשוט

מכו ויותר השלום, כפתור את בגדיהם
שלט את עליהם ירכיבו ואופניים ניות

גולדמרג שלום שוחר
אישרה גולדה סירב, האפיפיור

 וירגישו יראו אנשים יותר ככה 'השלום,
 הג׳וג־ שצריך האחים ואחוות השלום את
מסביר. הוא חיים,״ אנו בו גל

 גולדמרק במקרה. לגמרי לו קפץ הרעיון
 סוכן הוא ובת, בנים לשני ואב נשוי ),47(

במ למשרדים. ארונות מדפי של מכירות
 שקט כאיש ידוע הוא מיאמי, מגוריו, קום

 שאינו דתי יהודי. עצמו, בתוך ומכונס
מכי לו הקרובים וכלל. כלל חברה איש
ה איש במקצת, נאיבי כאדם אותו רים

בתנ״ך. תשובה כל ומוצא הדת בדרכי הולך
 גולד־ ערך 1969ב־ כמתנה. שופרות

 עם בישראל. הראשון ביקורו את מרק
וב העתיקה בעיר נפעם הסתובב אשתו,

 1970ב־ בישראל. הקדושים המקומות כל
 ימים לעשרה גרי, הבכור, בנו את שלח

היהודים.״ ארץ את לאהוב ״שילמד בישראל
הגדול. השינוי בו התחולל ,1971ב־

 הכיפה, חובש היהודי השבוע סיפר
 מתאכסן הוא בו התל־אביבי המלון בבית

 הלכתי אחד ״יום :שבועות שלושה מזה
 על רוכב צעיר וראיתי במיאמי ברחוב

 היה האופניים על הרשיון שלט אופניים.
 הרישוי, מספר ליד עיני. את ומשך מקורי

ב שלום והמילה הצעיר שם חרוט היה
 חפשתי הרעיון. את לי נתן זה עברית.
 לי והסתבר השלטים, יוצר את ומצאתי

 אישי. שלט אצלו להזמין יכול אחד שכל
של מאה והזמנתי דולרים כמה לו שלמתי

 בעברית שלום המילה חרוטה עליהם טים
ואנגלית.

 לכל מציע היה הוצאותיו, את לכסות כדי
לק אחד, משלט ביותר מעונין שהיה מי

ול לשלט דולר של במחיר — שניים נות
 ההכנסות, את כתוספת. במתנה אחד קבל
 מש־ התרומות. קופת קרא: לה בקופה שם

חדש. לרעיון התפנה ההוצאות עניין סודר
קיי ״היו מסביר, הוא התנ״ך,״ ״לפי

 שני הקדומים הימים של בישראל מים
 או להזמין החלטתי אני מכסף. שופרות
ב שיצטבר בכסף כאלה שופרות לרכוש

ב השופרות את ולהגיש התרומות קופת
בישראל.״ למישרד־הדתות מתנה

 הספיק בינתיים ? שלום גולדה,
 הכפתורים בתעשיית להתקל גולדמרק

את סבלתי לא פעם ״אף הבשורות. בעלי

 דומה הוא מדי יותר המקובל. השלום סמל
 שלום כפתור והזמנתי הלכתי אז לצלב.

בגאווה. מספר הוא משלי,״
 גדול שלט הזמין האופניים, שלט לצד

ה חולצת באה זה, שלט אחרי למכונית.
 חולצות לובש היום הנוער ״אם שלום.
 כוכבי־קול־ של ראשיהם מודפסים עליהם

 בחולצות אותו להלביש לא למה נוע,
ועשה. שאל שלום?״ מבשרות

 הרעיון את למכור החליט חודשיים לפני
 שלט צירף אליו מכתב שלח למנהיגים.

 ול- הששי פיוס לאפיפיור שלום וכפתור
 את הסביר להם להבדיל. מאיר, גולדה
 אדמות עלי האל נציג השלום. הפצת רעיון

יש ראש־ממשלת של וממשרדה הגיב, לא
 את המאשר רשמי מכתב רק הגיע ראל

החבילה. תוכן קבלת
 גולדמרק כמונית. כשכת, לדכי,

 האנשים שני עם להפגש החליט נואש, לא
 במיאמי ביתו את עזב חודש לפני אישית.

ל בדרכו 17ה־ בן מייקל השני, בנו עם
נד האפיפיור אצל להתקבל בקשתו רומא.
 ולא שבועות שלושה סייר בישראל חתה.
מאיר. גולדה עם פגישה לבקש העז

 שלום ושלטי כפתורים חילק זאת במקום
 נפגש בשבתות נסע. עימו מונית נהג לכל
 בזילזול אליו שהתייחסו שונים רבנים עם

 נוסע אתה אם אתה דתי ״איזה מופגן.
ש גולדמרק את הרבנים שאלו בשבת?״

יע שוגה, אני ״אם במונית אליהם הגיע
המתקדם. הדתי השיב האלהים,״ אותי ניש

״אנ הארץ. את לעזוב עומד הוא כעת
 ״אך קובל, הוא אותי,״ מבינים לא שים
 אחרים גם שאדביק עד בשלי אמשיך אני

השלום.״ ברעיון
 כיפה, חובש שאינו מייקל, ,17ה־ בן בנו
 שלי שאבא במה מתערב לא ״אני סיכם:
 אחרות הן שלי החיים והשקפות עושה
 הוא להצהיר: יכול אני אחד דבר משלו,

 ואני עושה שהוא במה ומאמין בכוונתו כן
שיצליח.״ לו מאחל

עיתונות
■■״■תמי

הפושע!
 המערכת צלם קראנט, יעקי יצא כאשר

 של הופעתו את לצלם הזה, העולם של
 ביד־אליהו, בהיכל־הסבווט ריצ׳ארד קליף
 הצילום, זוויות לתיכנון כולו נתון היה
 אחוז הטיפש־עשרה קהל את ינציח מהן

 הדבר כי בדעתו עלה לא לרגע האקסטזה.
 הזווית תהא ערב אותו שינציח היחיד
 כשארבעה לריצפה גופו יחבט בה החדה

 וגונבים מלמעלה בו חובטים ביריונים
מצלמותיו. את ממנו

כ עדיין אחוז חכולות, כפנים
 עולה■ יעל,י, סיפר המאורע, הלם
כאו שהתרחש על מהולנד, חדש

:ערכ תו
היתר! הזמנה. כרטיסי עם להיכל באתי

קראנט צלם
במישטרה ועויינות מבריונים מכות

■1̂■ הזה המורח30


