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 אלה, בחנויות יהודים. חנויות מנהלי גם
 מתחת מוכרים היו המדינה, שבבעלות

״התע שיצרו התוצרת עודפי את לשולחן
היהודים. הסוחרים וייבאו היהודים שיינים״

 הפכה הזו העניפה הכלכלית הפעילות
 חיו הם ממון. לבעלי גרוזיה יהודי את

 בתים היו לרובם גבוהה. כלכלית ברמה
 המישפחה. כל הסתופפה שבהם גדולים

 בחיק כלל בדרך נשארים היו נשואים בנים
 היו שהנישואין מכיוון בעיקר המישפחה

 נישאות היו נערות מאד. צעיר בגיל נערכים
 להינשא, להן לאפשר וכדי ,18—16 בגילים

 בברית־ המותר הגיל גילן. את מזייפים היו
 עד נישאה שלא נערה .18 הוא המועצות

זקנה. לבתולה נחשבת היתה 20 גיל
 השילטונות אושר. היה לא העושר אולם

כל עבריינים לפעם מפעם תופסים היו
מאס מישפטי־ראווה. להם ועורכים כליים

 שכיחים עונשים היו לסיביר וגלות רים
 אפריים של לאביו גם קרה כך בגרוזיה.

 לחמש כלכלית עבירה על שנשפט גור,
בסיביר. גלות שנות

 כולן לפרנסה, הרגילות הדרכים היו אלה
 המדינה. חוקי על בעבירה כרוכות היו
מקובלות. חברתיות לנורמות הפכו לכן

 את לחלוטין בילבל הדבר חופשי. באופן
קומוניסטית. במדינה שעוצבו מושגיהם,
 לחזר שהחלו והמיפלגות, המדיני החופש
 כמערבולת להם נראו במרץ, אחריהם
 מסוגלים היו לא הם מושלמת. אנרכית
ה והחופש הדמוקרטיה שיטת את לתפוס

 נראה זה חופש כישראל. למדינה אופייניים
 לשחק ידעו שלא ומבריק חדש כצעצוע להם
 ומביד. מבלבל אבל קוסם, צעצוע בו.

 ברורים. והמותר האסור גבולות היו לא שוב
 במוסר. ולא בכלכלה לא בפוליטיקה, לא

 טרח לא ואיש ושונה, מוזר היה הכל
החדש. המישחק כללי את להם להסביר

 גניבה זיוף,
והתשמטות

 בגרוזיה, שפיר היה הכלכלי צכם ף*
 מיקצוע, חסרי הגיעו לישראל אך ■יי!

 לגור עברו שפה. וחסרי השכלה חסרי
 בהרבה נחותים בתנאי־חיים בשיכונים,

 ופרנסה, עבודה במציאת התקשו מהרגלם.
 של החברתי בסולם נחותים עצמם והרגישו
 קשה, קליטה תקופת עברו הם ישראל.
נקלטו ובתעשיה, בבניין עבודות חיפשו
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 בעצמך לבן—שחרר תמונות תפתח אצלנו
 מעולה וציוד משוכללת במעבדה
תקבל: לשעה ל״י 35 כמחיר

 נייר), כולל (לא הכימיקלים כל משוכלל, ציוד ומאוורר, ממוזג חושן חדר
הדרכה. זמנך), חשבון על (לא ויבוש שטיפה

מיוחדים במחירים הדפסה נייר

קסרהץוובסקורה
ת בדו ע חור-לבן ליצירה מ ש ב

 234162 טלפון ,58 המלך שלמה רח׳ תל־אביב,
בערב 10 עד בבוקר מ־סג פתוח

ד ס מ ״ ה ״
בע״ומ1 תל־אביב דייזוגוף

 מישלוחים הגיעו הפסח חג לקראת
מקסימים צבעוניים פוסטרים של חדשים
 ביותר הזול במחיר ביותר הגדול המבחר

מ.ע.מ. בולל בלבד, ל״י 28
 דוגמאות 300כ־ אמנותיות, רפרודוקציות

מ.ע.מ. כולל ל״י, 77 במחיר שונות

ת״א ,164 דיזנכוף רה׳ דיזנגוף״, ״מסדה

בגרוזיה 19ה- המאה כסוך גרוזינית מישפחה
פשע היה הנזיסזזר

ב שישב בבן־מישפחה התבייש לא איש
 המיקצוע, מסיכוני חלק בזאת ראו כלא.
נהגים. של סיכון היא דרכים שתאונת כמו

 מוסרית קדושה,
וצנועה

 היטב מודע היה המרכזי שירטון ,ך*
ב היהודים של הכלכליות לפעולות 1 י

 המישטר. שיטת .את תאמו שלא גרוזיה,
 לפעם, מפעם שניהל המילחמות למרות אולם
 ריחוק מפאת כי המרכזי השילטון גילה

 המינהגים ובגלל רוסיה, ממרכז המדינה
 לשרש יהיה מאד קשה במקום, והמסורת

 הדרך מגרוזיה. כליל הזו הפעילות את
 שנחשב הבורגני, הנגע את לסלק היחידה

 היהודים את להוציא היד. אנטי־מהפכני, .גם
המדינה. מתחומי הללו

 הלאומית ההתעוררות החלה כאשר לכן,
 יהודי בין מילחמת־ששת־הימים שלאחר
 את יהודים 18 שלחו וכאשר גרוזיה,

 לעלות רשות שתבע המפורסם מיכתבם
 עשר במשך קשבת. אוזן מצאו לישראל,

 לישראל מגרוזיה עלו האחרונות השנים
 60כ־ נותרו בגרוזיה יהודים. אלף 35כ־

אלף.
הגרו היהודים ניתקלו לישראל בעלותם

מיש ציפיותיהם חדש. מסוג בבעיות זינים
 חשבי הם רבות. היו הקדושה, הארץ ראל,

 ולפגוש צנועה, מוסרית, חברה כאן למצוא
 תחת והכוהנים. הנביאים את ברחובות

 המתירנית בחברה להפתעתם ניתקלו זאת
המודרנית. ישראל של

 רב־ הוא העדה בני את שתקף ההלם
 המתירנית התרבות בעלת ישראל צדדי.
 הערומות הנערות תמונות אותם. הממה
 ועמורה. סדום את להם הזכירו חוצות בראש

 וברחובות הים בשפת החשופות הנערות
 חלחלה, בהם ועוררו עיניהם את צרמו

ובניהם. בנותיהם גורל על חשבו כאשר
 שוטרים אין אותם. הביך הכלכלי החופש

ולקנות לסחור מותר המיפעלים, ליד ופקחים

 בשדה־התעופה, כסבלים בנמל, כסווארים
בתחנות־דלק. כפועלים
 השוררים ההדוקים המישפחה קשרי בגלל
 ניסה עבודה שמצא גרוזיני כל הרי בעדה,
 וקרוביו. מישפחתו בני את גם בה לסדר

 כמה על השתלטו שהגרוזינים קרר. וכך
במשק. ענפים

 היה שכרן הללו, הכפיים עבודות אולם
 מישפחתם את לקיים להם הספיק ולא מועט
 לשיל־ שיחסם מכיוון הורגלו. שלה ברמה
 מצד פחד של יחס ומתמיד מאז היה טונות

 רע כל ראו לא שני, מצד וחנופה אחד
 זיוף על־ידי הכנסתם את הגדילו אם בכך

ש שקי-דואר גניבת על-ידי תלושי-דלק,
סחו הברחת על־ידי יקרים, חפצים הכילו

 כן מכס. תשלום ללא מחו״ל יקרות רות
אמתלות. מיני בכל מצה״ל השתמטו
 כלכליות עבירות על ומישפט מאסר

 העדה בני בקרב קלון אות נחשבים אינם
 פורר בישראל הפוליטי החופש הגרוזינית.

 שהתפזרו קטנטנים, לאירגונים העדה את
מנהי חסרי הפוליטית. הקשת כל לאורך

 הצרות כל ועל מנשבת. רוח לכל נעו גות,
ה הגרוזינים אחת: עוד נתווספה הללו

 ויותר, שנה 50 לפני שעלו בארץ, וותיקים
החד העולים מאחיהם חוצנם את מנערים

בהם. ומתביישים שים
פרימי עדה בהם רואים רוסיה עולי גם

 ומוזרות, אכזוטיות מסורות בעלת טיבית׳
 7 ואילו אליהם. להתחבר להוטים ואינם

 אחריהם שמחזרות הישראליות, מיפלגות
 ביתר להם מתנכרות בחירות, ערב במרץ
מנהי חסרי נותרו העדה בני השנה. ימות
ונבוכים. מבולבלים גות,

 לעדה שקרה מד, כי אומר, יצחק ד״ר
 הוא אסון. בגדר הוא בארץ הגרוזינית

 התרבות לטיפוח זמנו מרבית את מקדיש
מק גור אפריים הגרוזינים. של והמסורת

 את לשנות כדי מזמנו ניכר חלק דיש
ה הציבור בקרב לעדה שנוצר הדימוי

 הם הגרוזינים גם :סיסמתם ישראלי.
ישראלים.
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