
 אליו, בטענות לבוא אין יותר. רוצה
 ושתקו. שידעו ולאלה ההמון, אל אלא
 יש לי ליום? דולר אלף רוצה אני אם

מספיק.

עקרת־בית: ,67 מודדו, ריבקה
 עיתונאים, שיש מזל נגד! נגד, נגד,

 שיש ממשכורת פשעים. כאלה שיגלו
 חודשיים, חיה הייתי אחד, ליום לו

 את משלימה אחד חודש של ומשכורת
לדירה. לי החסר

 ..בנק עובד ,33 בכר, שמואל
 מהסכום. ונפעם המום אני לאומי":

 ולא כזה, דבר לקבל מוכן לא אני
 וזה — האסון גודל את לקלוט מסוגל
באובר נמצא קבוע באופן אני אסון,

אדיר. דראפט

 ועד חבר ,35 מלאך, שלמה
 ועדת־חקירה צריך לאומי״: ב.,בנק

 בדי־ האינטרסנטים כל את שתבדוק
 היבטים יש אם ושתבדוק רקטריון,
 בחודש, דולר 700 מרוויח אני פליליים.

 דולר באלף עושים מה מושג לי אין
ליום.
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 מנהל• ,26 שהרבני, יהודה
 ככה — גדול בנאדם יפת מכירות:

 גדול! דבר זה לאומי בנק על לעבוד
 עם נכונה. בכלכלה פרס־נובל לו מגיע
 פנינה את מזמין הייתי ביד דולר 1000

לערב. רוזנבלום

סוכן־עיתונות: ,53 כהן, אבא
 דולצין גדולה. אחת מאפייה זה כולם
 חתם כי אותו מאשים אני שותף, עצמו

 הייתי למלא. ליפת ונתן ריק נייר על
 וחי ונכים לזקנים דולר 900 תורם

ממאה.

לא מזכירה: ,23 ביטון, אהובה
 הרבה, לדעת בלי בכלל. זה על שמעתי

 להיות צריך גדול. ממש שהוא לי נראה
 כסף. הרבה כל־כך למצוץ כדי מוכשר

 הייתי לא כאלה, סכומים היו לי אם
בארץ. נשארת

מה מובטלת: ,20 מאיר, יוספה
 קוראת לא אני אותו. מכירה לא אני זה?

 לעשות מה יודעת הייתי אבל עיתונים,
מבזב לבית־קפה, הולכת כזה: בסכום

 וקונה לטייל נוסעת בגדים, קונה זת,
אוטו.

משוחרר: חייל ,22 ג׳ראח, דידי
 ולצאת יפת כמו לרמות שמצליח מי

 סוף־סוף גאון. הוא להערצה. ראוי נקי,
 סאלי. מהבבא יותר שמרוויח משהו יש

תוספת־היוקר? עם מה אגב,

פנסיונר: ,72 פוליקר, גבריאל
 שמקבל היחידי לא שיפת בטוח אני

 העובדה את ניצל הוא הרבה. כל־כך
 אפשר לו. הפריע לא אחד שאף

 מסרב הייתי — כזה מסכום להשתגע
לקחת.

זו נערת ,32 רוזנבלום, פנינה
 נקניק כזה אחד בגלל שחיתות. הר:

 הבנקים. במניות כסף המון הפסדתי
 ליום דולר אלף עם חוצפה. ממש זאת

 בגדים קונה לחו״ל, נוסעת הייתי
לעניים. ותורמת

 סוכנת־מכי־ ,27 אלקהל, מירי
 שמטיף בנאדם שחיתות. זו רות:

 יכול לא אחרים של בתקציב לקיצוצים
 הרבה. כל־כך לקחת לעצמו להרשות

דירה. וקונה הכסף אוגרת הייתי אני

הכי מונית: נהג ,28 שמאי, דויד
 שלו לגרושה הוריד שהוא אותי הצחיק

 שהוא סיפור לה סיפר המזונות, את
 ואני גימלאי, כזה להיות לי תן גימלאי.

 המונית את וזורק לפנסיה היום יוצא
לים!

 נתנו פועל: ,51 עמירה, ויקטור
 רמאות זאת לקח. בושה בלי והוא לו,

 כולם בבנקים האלה האנשים גדולה.
 לא שזה כסף הרבה כל־כך רמאים.
 ממה חצי לחודש מרוויח אני יאומן.
לו. מספיק לא וזה ליום, מקבל שהוא

 אני הפרשה. על בכלל שמעתי לא
 לב. שמתי לא אבל עיתונים, קורא

 נוסע אוטו, קונה הייתי כזאת בבוכטה
הזמן. כל ומבזבז לארץ לחוץ

טכנאי־שינייס: ,37 פינצי, אילן
 בושה זו ביחד! הכסף עם שישרף
 אני היום. של הכלכלי במצב וחרפה,
 כולם — והבנק הממשלה את מאשים

 ליום דולר אלף עם גם ושתקו. ידעו
 לשבת יכול לא לעבוד. ממשיך הייתי
בבית.

עורך־דין: ,50 בן־עמי, שרגא
 מיפלגתי, קשר ללא מושחתים, כולם
 חלציו.*" הוא מכולם המושחת אבל

 היה, לא עוד כזה שוד כזאת, שערוריה
 שום לי אין לוינסון. אצל לא אפילו

הבן־אדם! את משחית זה •בכסף, רצון

אני גם פנסיונר: ,77 מנוח, שלמה
 מטר של חלקת־קבר נקבל הוא וגם

 כל־כך צריך הגנב, הוא, מה אז וחצי,
 ליכלוך, זה יהודי. לא נחש, זה הרבה?

 מה ליום, דולר אלף רוצה לא זבל.
הרבה? כל־כך עם אעשה

 ב״בנק פקידה ,18 בנימין, אורלי
 מתעניינת בדיוק לא אני דיסקונט״:

 זה מהארץ. ברח שהוא שמעתי בזה.
 כל־כך עם עושה הייתי שאני מה בדיוק
 נמצאתי״ הייתי לא כבר מזמן כסף. הרבה

פה.

הת הוא סקיד: ,34 אלגרסי, ציון
"■־ הלוואי פיקוח. שום בלי כדיקטטור נהג
להע חייבים וירשובסקי. כמו עוד והיו
 הבנקים, כמו המוסדות על מבקר מיד
 מאפיונ־ כולם אלה וסולל־בונה. כור
עליי! הלוואי ליום? דולר אלף רים.


