
ו המרכזיות, האמריקאיות מהערים אחת
וב הסינים של בצ׳יינה־טאון מתחרה
ותי שהן האיטלקים, של הקטנה איטליה

יותר. וממוסדות קות

ממדריך שמות
הירושלמי הטלפון

ת ו מ ן ? היש נעזרים שבהם האנשים ל
 בארצות- היום־יום בשירותי ראלים ״■

 הטלפון ממדריך כאילו לקוחים הברית,
 בתיה אצל מסתפרים הם ירושלים: של

בענ מתייעצים הוליווד, במערב ועליזה
 מישפטי ייעוץ טל, את אלון אצל מיסוי ייני
 מעסה אהובה בן־ציון, מישראל מקבלים הם
 את מרפא רותם חנן ד״ר פניהם, את

 את פותרת קוחן אילנה ד״ר מכאוביהם,
 מגלה תמיר ומרים הנפשיות, בעיותיהם

 ההורוסקופ את ובודקת עתידם את להם
 בחש- מטפל בנק־דיסקונט־לישראל שלהם.

ב־ דלק קונים הם שלהם, בונות־הבנק

נקש וראלף ג׳ו אבי, כעלי־״ג׳ורדש״
!'הראשונים מיליונים 50 את להרוויח היה ביותר המרגש ,הדבר

 מילי 72 בן עסקים מחזור גילגלו הם שים
 חברת גילגלה 1981ב־ בשנה. דולר יון

דולר. מיליון 300ב־ הנאמד הון ג׳ורדש
 בארצות- נמצא 29ה־ בן ששון שלמה

 שהפך דודו, שנים. ארבע כבר הברית
 אותו שיכנע אמריקאי, אזרח לאחרונה

 מזלו. את ולנסות לארצות־הברית לבוא
 ששלח התמונה לשלמה זכורה היום עד
 מכוניתו נראתה שבה תמונה — הדוד לו

 כך כל היתה ״המכונית האמריקאית.
 את לראות הצלחתי שלא עד ארוכה,
בהתפעלות. שלמה מספר סופה,״
 לא ששלמה מעטות עבודות רק ישנן

 בארצות- להתקיים מנת על אותן, ניסה
 מונית, נהג נער־שליח, היה הוא הברית:

 עוסק הוא כעת וסוכן־ביטוח. גלידה מוכר
 לשעה, דולר 4 של במחיר טפטים בהדבקת

 בלום־ פיירפקס בשדרת פלאפל ומוכר
 תל- בשם יותר מוכרת השדרה אנג׳לס.

יש של הרב הריכוז בשל הקטנה, אביב
שם. מושבם את שקבעו ראלים
מאוכ אני ״אולי ן מאוכזב שלמה האם

 בישראל התייאשתי. לא עדיין אבל זב,
 שבה והבריכה לוחצים, יותר הרבה החיים

 שם קטנה. יותר הרבה היא שוחה אתה
 בעוד יהיו איפה מראש יודעים אנשים

 אינו דבר שום באמריקה שנה. שלושים
 מצליח אחד כל שלא נכון מראש. ידוע

 לכל אבל האמריקאי, החלום את להגשים
 מכל אני, לנסות. ההזדמנות ניתנת אחד

 להראות לעצמי להרשות יכול איני מקום,
כאן.״ שאצליח לפני בישראל פרצופי את

בכל מצוי הקטנה תל־אביב איזור

 הנקראים הירחונים עם נמנה אינו י י גיאו. היוקרתי האמריקאי ירחון ^
 בארצות־ הישראליים היורדים על־ידי
 גיאו של אפריל חודש גליון אולם הברית.

 כתבת־ הקדיש הירחון הדוכנים. מן נחטף
 בארצות־הברית, הישראליים ליורדים ענק

ה את המעניין לנושא ההופכת תופעה
 הכתבה כותבת ויותר. יותר אמריקאים

 העורך לדברי שהיא קאם, דרורה היא
הצל עם ביחד קאם, דרורה ישראל. ילידת

 ארצות־ ברחבי נסעו הופר אוולין מת
ישרא יורדים עשרות עם ונפגשו הברית,

ליים.
 הנושא של הלאומית החשיבות בשל

קור לפני להביא לנכון הזה העולם רואה
הכתבה. תמצית את איו

גולים יהודים

 ה־ את התחילו נקש האחים האמריקאית.
רי כיסים עם שלהם המצליחה קאריירה

 שילוב יצרו הפרטיים משמותיהם קים.
חוד־ 18 בתוך ג׳ורדוש. השם את שנתן

היהודית מהמדינה
 חברות מנהלים הם מוניות, כנהגי י י משמשים באוניברסיטות, מלמדים ם ^

ו סידקית חנויות בעלי והם מיסחריות,
 קבלנים, מחשבים, מתכנתי הם מכולת.

מהנד רופאים, הם ובתים, קרקעות סוחרי
 יהודים, כולם הם לעברית. ומורים סים
 גולים יהודים מיוחד: מסוג יהודים אבל

היהודית. מהמדינה
 חלום. בגדר היא ההצלחה מהם לאחדים

 יומיר למציאות ההצלחה הפכה לאחרים
בהחלט נחושים נקש האחים שלרשת מית.
 שלהם האופנתי הג׳ינס את להפוך תם

התעשיה -שמייצרת ביותר הטוב לג׳ינס
צין ט׳ כן פרופסור

! בישראל לחיות כיום יכולתי ,לא
מלוכני יוסף חזן

וי עצמי את צובט ,אני
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