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 ההם היהודים אבל כוח. נשק. מגיע לנו גם
כוח. יהיה שלנו לזה מתנגדים
 באמריקה מפעילי־הכושיים רכים
? מדוע דווקא. הערבים עם מזדהים

 וספונטנית. טהורה ריגשית הזדהות זוהי
 יותר קרובים שהערבים סבורים הם גיזעית.

 שהם מהיהודים גיזעית, מבחינה לכושים,
 יהודים שיש בכלל יודעים לא הם לבנים.

 היהודים את רק רואים הם למשל. תימניים,
פה. המיזרחיים, הערבים על וקוראים שם,

 לכוח חדשים מנהיגים צמחו בינתיים אבל
 מעולם, עליהם שמעת שלא אנשים השחור.

 לנו יש למשל. בוואטם, בגיטאות, גדלו כי
 האנשים שהם בלתי־מוכרים מנהיגים 27 שם

שם. וחושבים שם שגרים דברים, שעושים
ישראל. לתמונה ניכנסת וכאן
מיז ודרך ז איד

 עברון, אפרים זהו אפי. עם התחיל זה
 עלינו, שמע הוא בוואשינגטון. ישראל ציר

 1— ראה דיבר, בא, לישראל. איבה שיש
 מה ולראות לבקר ואותי האל את והזמין
בישראל. באמת נעשה

 מדברים אנחנו ועכשיו ,27ד,־ עם דיבר הוא
 מהם. ללמוד שאפשר דברים ורואים פה,

 המרכז כמו מזה. ללמוד יכולים כושיים
 גר שם לכיש. חבל או בקרית־גת, הקהילתי

 — בניפרד גרה עדה כל בניפרד, משק כל
 משותף. אחו קהילתי במרכז ניפגשים וכולם

 באמריקה, לגזעים פיתרון גם אולי זהו
הקהילתית. בדרך

 שלד הביקורת מה - נימוס בלי
ושמעת? שראית מה על

 כאורח. מנומס, להיות חייב אני כל, קודם
 הבדל יש הישראלים. מן התפעלתי שנית,
 לישראלים. האמריקאיים היהודים בין כביר

 הם מה יודע אינני יהודים, כאן אתם אם
 מפסיק פנים, כל על אני, ההם. היצורים

יהודים. לישראלים לקרוא הרגע מזה
 לעצמי. ביררתי טרם דברים שהרבה ברור

 שאינו אחד דבר שבוע. רק פה הייתי
היש לערבים היחס הוא בעיני חן מוצא

די. ראיתי לא אבל ראליים.
 תוכלו שלא הוא, לי ברור שכבר מה

 בתוך ניפרדות מדינות שתי כאן להקים
לער ומדינה ליהודים מדינה מדינת־ישראל,

 ישמור מכם אחד שכל טוב נכון: בים.
 צורך יהיה אך והדתי. התרבותי ייחודו על

 ביחסי־גומלין. בפיתרון־של־קשר,
בעיניך: חן מצא לא עוד מה

 כאן אבל מחנות־ר,פליטים. אותי החליאו
 היה זה הערבים. את מאשים דווקא אני

 לאנשים דאגו לא הם הכבושים. בשטחים
לעצמו. לדאוג צריך ועם שלהם,

 להזנחה שנתן להתבייש, צריך האו״ם גם
שנה. 20 להתקיים הזה, העלוב לעוני הזאת,

המרחבי: ובמישור
 הבעיות את יפתרו שהיהודים מאמין אינני
 ורוסיה שארצות־הברית עוד כל לא לבדם.

 הללו המעצמות שתי בעיות. כאן עושות
מדיני. בכדורגל במרחב משחקות

יהו כולכם, לאמצעי. שהפך איזור זהו
 בידי גם אמצעי־מישחק, כערבים, דים

 זאר? אסביר אמריקה. בידי גם רוסיה,
לכם. עושה שארצי מה אסביר בארצי,
 הניפלא שכל הרעיון את שונא אני

 מכם, ללמוד לאחרים לעזור ושיכול שעשיתם,
 מישחקן בגלל העולם, מן יטואטא יסולק,

מסיבה הגדולות. המעצמות של הפוליטי

הממשלה
ת פ ס  אישית מו
הרשמי לדדיח

 לאט מקבל ששון אליהו שר־המשטרה
 קשור שאינו השרים, חבריו בין ממד לאט

הפנימי. הביטחון על בשמירה דווקא
בהתפתחו הממשלה דנה בה ישיבה בכל

השכ בארצות והמדיניות הביטחוניות יות
 הדו״חות לשרים רקע כחומר משמשים נות,

 לדו״חות אך ערכיים. לעניינים מומחים של
מת אינם הם אחת: קטנה מיגרעת יש אלה

 ההתפתחויות על ברורות, מסיבות עכבים,
לגמרי. האחרונות

ה שר־המשטרד״" מתקן הזאת המיגרעת את
 הדו״ח את הרשמיים לדו״חות תמיד מוסיף
 במילים: כלל בדרך המתחיל שלו, האישי

קאהיר...״ בראדיו שמעתי ״הבוקר
 שומעים שרים שמספר שלמרות מסתבר,

ה המאזין הוא ששון אליהו השר ערבית,
ערביים. לשידורים היחידי קבוע

 בראש הצועד
בעולם העלרזיה ןלעי7מ

ת 113 כל  הערוצים בורר של החבור נקודו
ה במקלט (מ^מחיך)  עשויות ״זניט״ טלויזי

 בזוית הוא המקלט מסך —קרט 16 זהב
ה מעלות 92 של ח טי ב מ ה תמונה ה א  מל

עיוותים. ללא

 במיוחד מותאמים ביותר, החדיש מהדגם 23״ ״זניט״ מקלטי
הארץ. ברחבי ״זניט״ מפיצי אצל להשיג הארץ. לתנאי

ב ,229102 טלפון — ״זניט״ תל־אבי

לחותמת דמת1ן7 האינות

מאז... עברו שנה 20
 ורפוד מזרונים ליצור הישראלי לבית־החרושת 20ה־ היובל שנת היא השנה
כפר־סבא. ״נונזאויר״ רהיטים

 הטיב מבחינת דבר לשם ״גומאויר״ השם הפך המפעל קיום שנות 20ב־
תוצרתו. של המעולה
 המעולה הריפוד או המזרון מיוצג אינו בו מקום בישראל כיום למצוא קשה

 קופת- מוסדות בכל בארץ, בתי־החולים ברוב פרטיים, בבתים ;״גומאויר״ של
 ואחרים, ״אודיה״ ״אכדיה״, ״דן״, כ״שרתון״, המפוארים, בתי־המלון ברוב חולים,

 ובתיאטראות בבתי־קולנוע התיור, וחברות ״אגד״ של הבין־עירוניים באוטובוסים
אחרים. רבים ציבור ובניני

 בנין בקומת היותו מאז ״גומאויר״ את לוז מהם שאחדים המפעל, מנהלי
 את מנמקים רבים, עובדים המעסיק רחב־ידים, מפעל כשהוא היום, ועד רגילה

 שהוא הטהור, ה״לאטקס״ מהרת על מיצר היותו בעובדת ״גומאויר״ הצלחת
המאפ תאי־אויר, מליוני ״גומאויר״ מזרוני מכילים כמו־כן, מוקצף. נוזל גומי

 המזרון, של מאוזנת טמפרטורה נשמרת כך ועל־ידי מתמדת אויר החלפת שרים
 בגמישותו, מצטיין ״גומאויר״ מזרון החמים. הקיץ בימי בעיקר המקילה עובדה

ימים. לאורך צורתו על ושומר קלות־משקלו
 רבים כד, במקומות ופופולרי למקובל הפכוהו ״גומאויר״ של יתרונותיו ואכן,

בישראל.
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