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קטועות. רגליו שתי נכה. הוא פיים,
פנ קיבל כאמן־מוזיקאנט, להכנסתו נוסף
 גם נכותו. בגלל מהממשלה קבועה סיה

 כי טוען הוא ידוע. זמר היה בטבליסי,
מח ״והיו לדבריו בחינם לו נתנו מכונית

 בחדשה!״ שניט חמש כל אותה ליפים
להמ בשביל פנסיה! ולא עבודה לא וכאן?
 לאט לחסל כנראה צריך אני לחיות שיך
 והקרים־ הנהדרים הרהיטים כל את לאט

אתי. שהבאתי היקרים טאלים
 הנכה, שואל אחיה?״ תנאים באיזו אז

 להוריד פתאום צריך אני למה ״בכלל,
 אותי כששכנעו שלי? החיים רמת את

 לי אמרו לא לישראל, ולבוא הכל לעזוב
 היו אם אינוואלידים. רוצים לא שבישראל

 אומר הייתי כאן פנסיה לי שאין אומרים
צריך.״ לא רבה, תודה

יוד באור־יהודה הקליטה משרד אנשי
ש להם אמר ג׳אנאשווילי כי לספר עים
עבור רק לחודש ל״י 500ל־ זקוק הוא
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״הבטיחו הנפה. הזמר של 62ה־ בן אביו ג׳אנאשווילי, בן־שמעון

 ולא לארץ ובאנו הסוכנות. של השליחים כל וגבעות, הרים לנו
 שמקבלים מהתרומות חשבוננו, על מתעשרים הם כלום. מצאנו

בנו. את הצדיק האב מרוסיה.״ העולים בשביל מאמריקה

אדם של בפניו יריקה זוהי התעללות! משרד מעשן! לא בכלל אני אחד! אחד שהוא לפני עוד ושתיה נסיעות סיגריות,
עצמו.״ את שמכבד להגיד בשביל כסף מקבל בטח הקליטה וגדל המשופם הגרתי לאכול״. ״מתחיל

עליו ומצביע בנק פנקס מוציא הוא זוהי נבראו. ולא היו שלא דברים עלי שקרנים ״שקרנים! בזעם: הפטיר הגוף

אש־ של תמונה מציג ג׳אנאשווילי ן*ן ! ןע ן ן ן ן■
1 1 1 / ״שמה הטובים. גרוזיה מימי תו ■■■1

 יהלומים לח, היו פרוות לעבוד, זה מה ידעה לא אשתי בגרוזיה
 הנכה העולה בידי בארץ...״. ופה גברת. במו חיה היא לה, היו 1̂.■

ברבים. להציג נוהג הוא אותן תמונות, של מאוד גדול מיבחר

|1\111! *ךן ך בכניסה אדרת ללא הגברת אותה ^ ך
| \ | | | _ | 11■ ה גיורא. בשיכון הבתים לאחד ^

הסוכ מחדלי על בוויכוח עסוקים מסביבה המתגודדים שכנים
 וקולני. פעיל חלק נוטלת היא בו ויכוח הקליטה. ומישרד נות

בשיכון. מעץ אחת רגל על צולע הבעל ג׳אנאשווילי משמאל,

הרא לחודשים הלוואה לי נתנו ״הנה,
 עד להם החזרתי ואני בישראל שונים

 מה־ טובות צריך לא האחרונה. הפרוטה
 .אם חשבוני. על שמתעשרים ציוניסטים

 שילכו בשבילם, טובים לא גרוזיה עולי
 שום מהם צריך לא אני לעזאזל, כולם
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ה לצורך ד רי י
 והוצאת ההלוואה החזרת כי פתכר **
ל החשד את שהעלתה היא הדרכון 1̂

 רק מהארץ. וחבריו ג׳אנאשווילי ירידת
הקלי ומשרד הסוכנות את שכינה לאחר

 הודה רוסיים, ־ גנאי שמות בעשרות טה
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