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משובח. לבוש ומעריכים ונופש מטיול להנות היודעים לחו־ל, הנוסעים לגברים מיועדים הם

״* אורירית. רשת ובסריגת שונים, בצבעים להשיג
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אוודב• זבניו׳ בנקרופט יוסף חבות של ברשותה בע-ט הברלון מפעלי ידי על בלעדית בישראל מיוצרים בוילון חוטי •

ה של המנויים תעדיפוו ו ו י ל ל ו ד ל ו
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 ■נח לחצי למנח
בלירווו בלירוס

30 1• באיץ המנוי דמי •
11 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לבל •
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אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 8 6 ואיראן אירופה ארצות לכל •
12 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו״זילנד לאוסטרליה •
77 110 פנמה למקסיקו, •
57 110 ולקנדת לארצות־הנרית •

ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •
62 120 תאילנד הטנהב, חוף
72 140 גואטמלה יודזיח, זמביה, לדרומ-אפריקח, •
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 הטכס את להקליט מבלי

תקליט. או סרט גבי על
 מצוזת, בר טכסים, של הקלטות

 בסטודיו. או בחוץ
:מספקים אנו וכן
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בעולם
ת הברי חד ארצ

התגחלות
איגדיאגית

 ולתבוע לבוא זכות יש ליהודים ״אם
 יכולים שנה, אלפיים לפני גלו ממנה ארץ

 את ולתבוע זכות באותה לבוא האינדיאנים
 מעין טענה אמריקה.״ על והשלטון הבעלות

פלסטי דוברים מפי אחת לא מושמעת זו
אב עד הבעיה את להביא שהתכוונו נים,

סורד.
 חדשות. עתה מצפות פלסטינים לאותם

האינ אבסורד. עוד אינו שהעלו הרעיון
 אמריקה. ל״כיבוש״ במבצע החלו דיאנים
 אלקטרז האי את כבשו הם הראשון בשלב

 ב־ שהתפרסם פראנציסקו, סאן שבמיפרץ
 גם ששימש שלו, המפורסם בית־הכלא

 אחרי נזאלקטרז. הציפורים איש לסרט נושא
 השתלטה חוסל באי הענק שבית־הסוהר

 האיש על אינדיאנים 100כ־ של קבוצה
 התנחלותם את קצת המזכירה בהתנחלות

בארץ. הביל״ויים ראשוני של

 שביקרה אבירן נילי הישראלית
 שבו האינדיאנית ובהתנחלות כאי

:מדווחת
 כאשר מוקדמת בוקר שעת זאת היתד,

 צעיר אינדיאני עלם לאלקטרז. לדרך יצאנו
 שלנו הכניסה היתרי את רבה בהקפדה בדק

ו אינדיאנים ורק אך לספינה. בעלותינו
מור מיוחדים, כניסה היתרי עם עיתונאים,

 וכתריסר עיתונאים מספר לאי. להכנס שים
 הספינה. על מקומותיהם לקחו אינדיאנים

ולשונו היתר, בבדה האינדיאנים פני ארשת,
 מ־ יותר לא ארכה הנסיעה נצורות. תיהם

דקות. 8
 בחור באי. פנינו הקביל אוניל ויליאם

 הוא ושזוף־עור. קומה מוצק ,21 כבן
 האופי, השבט בן כאינדיאני עצמו הציג
ומרא באלקטרז האינדיאנים של וגזבר רכז

באי. המתישבים שוני
 נעשה ״לדעתינו כןן״מ. אינדיאנים

״רא ויליאם, אמר האינדיאני,״ לאדם עוול
 האדם ובבוא זאת ענקית בארץ היה שון

ו הושמדה תרבותו אדמתו, נגזלה הלבן
 חלק להחזיר ברצוננו ממנו. נלקח רכושו

 אלק- הוא התקדים לאנשינו. הזאת מהאדמה
ו אינדיאנית אוניברסיטה תבנה פה טרז.

 לחנך תהיה שכוונתו רוחני מרכז ישגשג
ומנה לדרכים השבטים מכל האינדיאנים את
 המדע בעולם להתעמק וכן משלנו גים

והרוח״.
 מגוריהם: מקומות על הצביע ויליאם

 העובדים צוותות את ששימשו ישנים בתים
 וההזנחה העוני לשעבר. בית־הסוהר של

 כגון יסודיים דברים חסרים בכל. ניכרים
 מנוהלים חייהם ופריג׳ידרים. חמים מים

 שאין הוא הרושם כי אם שיתופית, בצורה
 הם מחייתם מקורות היטב. מאורגנים הם

 כחודש מלפני החל שונים. מאנשים תרומות
 בשם: מאורגנת לקבוצה התארגנו הם ימים

 בע״מד השבטים מכל אינדיאנים ״קבוצת
נוספים. פורמאליים צעדים על גם חושבים

 ב- חיים כיום בהחלט. פרטי דבוש
 הם אינדיאנים. וחצי כמיליון ארצות־הברית

 מזה זה הנבדלים שבטים 3000בכ־ מאורגנים
 רובם ורמת־חיים. תרבות שפה, במינהגים,

 אותם שמאחד מה סגורות. ככיתות חיים
האינד בשמורות קיפוח. של התחושה היא

 תעסוקה. חוסר שורר בארצות־הברית יאנים
וסוב ירוד בחינוך זוכים האינדיאנים ילדי
תזונה. מחוסר לים

 לשנות ניתן כי מאמינים אלקטרז כובשי
 לעתיד מכה מעין רואים הם באי הכל. את

מאמי הם כך זה, ממרכז האינדיאני. האדם
 את שיחוללו צעירים שליחים יצאו נים,

 של בארצות־הברית האינדיאנית המהפיכה
אמריקה.

חיו בהדים זוכה שיוזמתם הוא המעניין
 בשום נקטה לא הפדרלית הממשלה ביים.

האינד ההתנחלות את לנשל כדי אמצעים
הכי אף קליפורניה ומדינת באלקטרז יאנית

 אינדיאנית כטריטוריה הפלא, למרבה רה,
עצמאית.

 לא לדבריהם, שלום. רודפי הם האינדיאנים
 ה־ מטרות את להשיג כדי בכוח ישתמשו
 נחושה: החלטתם זאת עם שלהם. מהפיכה

 שעל אף יחזירו ולא מאלקטרז יפוגו לא הם
 לכך כעדות הלבנים. לאמריקאים מאדמתה
 בכל הנעוצים הגדולים השלטים משמשים

 — האינדיאנים ״ארץ והאומרים: האי פינות
בהחלט!״. פרטי רכוש




