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הישראלית האימפריה

 מחסומים שני — ודרום־אפריקד. ,ישראל
 — ערבית ״הגירה הרוסית״! להשתלטות

 השר של חדש לבן ״ספר הגיון״! של עניין
 מהכותרות אחדות הן אלו — פרם״ שמעון

 שבועון — ישראל אוף בטיימס המתנוססות
 לאחרונה מופיע שהחל באנגלית, ישראלי
מספר. חודשים של הפסקה לאחר מחדש,

 ימני עיתון הוא ישראל אוף הטייטס
 פלס־ המלים ליצוא. בעיקר המיועד קיצוני,

ב רק בו מופיעות מערבית וגדה תינאי
 הנלהבים המאמרים מספקי ואחד מרפאות,

 קנאי אלדד, ישראל הד״ר כמובן הוא שלו
מלכוודישראל.
 אופיני במאמר ארסיות. התקפות

 ב״בוגדים אלדד מכנה לפברואר 20מה־
 פסיכופא־ אנטי־ישראלים, מומרים, זדוניים,

ב כמוהו חושבים שאינם אלו את מים,״
 אינם ישראל שופטי אף יהודי. מיהו שאלת

 האימפריה חוזה של להטו מפני מחוסנים
ש שופטים, ״חמישה הגדולה: הישראלית

תקדים קבעו הפורמאליות מסווה מאחורי

מרו שופטים זה ואנטי־ציוני אנטי־יהודי
הוא. כותב בחוק,״ פתח המנצלים שעים

 גם מאופיין קיצוני, ימני עיתון ככל
 לכל מוחלט בחוסר־סבלנות הלזה הטיימס

 גולדפוט סטנלי אחד העורך, מנוגדת. דיעה
 הגליונות ארבעת את מילא מדרום־אפריקה,

אר בהתקפות עתה עד שיצאו העיתון של
ו בעיניו, נראה שאינו מה כל על סיות

 השליטה של אספקט לכל קץ ללא בשבחים
ב תהומי זילזול לצד וחסידיה. בשטחים

וה הפוליטי שהלקסיקון (,נדמה ערבים
 את כולל אינו הערבית החשיבה של צבאי

 לשר- ושבח הלל מופיעים הגיון״) המילה
 חייל עם ראיון וכן וייצמן, עזר התחבורה

ה מארצות־הברית, עולה בתעלה, צה״ל
 ב־ גם להילחם מוכן היה כי לעולם מבשר

ויאטגאם.
 ישראל אוף הטיימס בהסברה. חבלה

 המנצח לישראל. רק חיציו את מגביל אינו
 להתקפה זוכה למשל, ברנשטיין, ליאונארד

ה בפנתרים־השחורים, תמיכתו על מוחצת
 בכוח לפעול השואף האמריקאי הכושי גוף

הכושים. זכויות להשגת
 משימתו את למלא העיתון מצליח כך,

 שהנה בעולם הרושם ייצור — בשלמות,
 לפיהן אל־פתח, של טענותיו כל מוצדקות

שו לאומנית, גזענית, מדינה היא ישראל
 לערבים בזה אינסופית, להתפשטות אפת

בעולם. ליברליים מחוגים ומתעלמת שסביבה

מקומי שלטון
אזרחים

כלבים׳־ או
 עשרה של במרחק גר מונטקו בנימץ

נסי דקות עשר — מתל־אביב בדיוק ק״מ
במכונית. איטית עה

ש הצורה הרי הזעום, במרחק בהתחשב
 צפון דיירי לשכניו, בהשוואה חי, הוא בה

לציון: באמת ראוייה תל־אביב,
 והשטפונות הגשמים מי חודרים בחורף

 לכסות מאיימים הנודדים והחולות לביתו,
 לגרפם. כדי בטרקטור צורך יש הבית. את

ה בחום ומשפחתו בנימין ניצלים בקיץ
 בלילות מטיילים ומקקים כשנחשים לוהט,

 בוערות יחד גם העונות בכל המיטות. על
 המוסיפות מצחינות, זבל ערימות ביתו מול
 הפתוחים. בורות־השפכים לריח ריחן את

 לו־ יש חלונות ובמקום בבית, אין חשמל
חות־עץ.

 בנימין חיים כך לילדים. קודם הסוס
 עלה מאז כמעט שנים, תשע זה ומשפחתו

 בנימין שנים. עשר לפני מתורכיה, ארצה
 ימים שבעה מעבודתו, משפחתו את מפרנס

 הסמוך לחומרי־בנין במחסן כעגלון בשבוע,
 והוא לחודש, ל״י 400כ־ הכנסתו לביתו.
 בין מדוייקת בצורה תקציבו את מחלק
 ליום ל״י 1.70 וסוסו: המשפחה בני שבעת
 כדי לסוס. ליום ל״י שלוש אדם, לנפש

צ במדינת־ישראל, לרשת־החשמל שיחובר
 2000 החשמל לחברת לשלם מונטקו ריך
 היום עד יושב הוא למה כן אם ברור ל״י.
חשמל. ללא

 לא שנים, תשע לפני לביתו שנכנס מאז
כל נציג של יחיד לביקור אף מונטקו זכה

 אחר גוף או העיריה, הממשלה, של שהו
 של סיבלותיו על להקל לדאוג שמתפקידו

זו. במדינה אזרח
 אחד כמזכלה. לעבוד - האידיאל

 אק־ מרדכי הוא מונטקו בנימין של משכניו
 אקשוטי משפחת באלטע־זאכן. רוכל שוטי,
 מטים בביתם הקירות נפשות. שמונה מונה

ב ביניהם משתוללים ואיתני־הטבע לנפול,
 והריחות המחנק, הרטיבות, עקב חופשיות.

 במחלות המשפחה בני כל חולים המרעילים,
ה אחת הילדים. ביחוד — שונות כרוניות

בלו ממחלת סובלת ,14ה־ בת רינה בנות,
מבו מאשר, יותר כיום כבר ומשקלה טות,
 בטל מסתובב 18ה־ בן פסו אחיה גרת.

 שאני אמרו ״הם לצה״ל: נתקבל שלא לאחר
 ״אני תוכניותיו: הוא. מספר נורמלי,״ לא

כאן.״ במזבלה לעבוד אלך
 החיים הם כאלו *׳ כפשע אשם מי

 העיר חולון, של פרבר — מולדת בשכונת
 משתווים בה והפורחת, הנקייה התוססת,

 של לאלו ובתים מגרשים מחירי כמעט
תל־אביב.

 — כזו מחרידה שערורייה תיתכן כיצד
 בליבה מחפירה בתת־רמה יחיו שאזרחים

העשירה? העיר של
 איילון: פינחס חולון עיריית ראש אומר

 של הבעייה לפיתתן שותפים לי ״אין
 הבתים בעלי לדבר. מי עם לי אין מולדת.

לה יכול אינני בחו״ל. נמצאים והקרקעות
ה את נעביר אם אפילו הבתים. את רוס

 הפית־ במקומם. אחרים יבואו מכאן, דיירים
 כשה־ שנתיים־שלוש, בעוד רק ייתכן רון

 עד תתפשט הסמוכה בקריית־שרת בנייה
ב פעמים כמה במולדת מבקר אני מולדת.
 פיתרון אין לדאבוני, בינתיים, אבל שבוע,

מיידי."
 ראש־עירם, על הכועסים מולדת, אנשי
אצ מבקר לא בכלל ״הוא אחרת: טוענים

להז אפשר ״איך בזעם. הם אומרים לנו,״
ככהן״ אותנו ניח

ס ר ו ק
ת ו א נ ו ת ע ל

29.4.1970כ־ ייפתח

 כמקצוע ומעשית עיונית הכשרה להעניק מיועד הקורם
 :כגון בתחומים ותרגילים מעשית עבודה פדי תוך העתונאות

 סיקור העתונאית, החקירה ראיון, וכתבות, ידיעות בתיבת
ועוד. במערכת, העבודה אירועים, על ודיווח
 השכלה בעלי מועמדים ויתקבלו חודשים, ששה יימשך הקורם

תיכונית.
והרשמה: מלאים פרטים

ת ר בי פ ס ת ה ו א נ ו ת ע ל
 יום כל תל־אכיב, ,1 פריש דניאל רחוב אמריקה, ציוני בית
 בין ה/ ,,ג א/ ובימים לפני־הצהריים, 1-9 השעות בין

אחרי־הצהריים. 7-4 השעות

 אישית לשיחה פנה
אל וליעוץ

הפיאות ואמן המאפר

י ר ו ם א ו ר ג
 תל־אביב ז, גנסין רח׳

 24־69־24 טל. הוד. קולנוע ליד
 לפנה״צ, 1—10 :הקבלה שעות

אחה״צ 7—5

צ) )••ן א ? ס ח9א(ן *י) 0וו

 לפירסום קורס
ויחסי־ציבור

29.4.1970ב־ ייפתח
 הפרסום בענפי ומעשית עיונית הכשרה להעניק מיועד הקורם

 בתחומים ותרגילים, מעשית עבודה בדי תוך ויחסי״הציכור,
 ואירועים, מבצעים הכנת מודעות, ניסוח דעת־קהל, כגון:
 ועוד. תקשורת, וצינורות יחסי־עתונות ציבור, עם קשר

 השכלה בעלי מועמדים ויתקבלו חודשים, ששה יימשך הקורם
תיכונית.

והרשמה: מלאים פרטים
ת י ר ב פ ס ת ה ו א נ ו ת ע ל

 יום בל תל־אביב, ,1 פריש דניאל רחוב אמריקה, ציוני בית
 כין ה/ ג/ א', וכימים לפני־הצהריים, 1-9 השעות בין

אחרי־הצהריים. 7̂-4 השעות


