
בטלוויז להצטלם והזדמנויות כותרות
בציבור להופיע טובה הזדמנות והנה יה,
ומשחררי״אסירים. חמייוזופש י

 ופעילי״הע־ מהסירובניקים ״רבים
 המצב את נכון קולטים אינם ליה

 היו כאילו כאן מרגישים הם בארץ.
 בטחנות־ נלחמים פוליטיים, פליטים

 מתהילת־העבר. להתפרנס ומנסים רוח
 מזוייפת, תהילה זוהי קרובות לעתים

 בגוד עברם את מקשטים רבים שכן
.?אות."

הממ לרכבת דומים העלייה ״פעילי
 פסי־ כבר אין בעצם אבל לנסוע, שיכה

 עיתונאי שמיר, ישראל אומר רכבת,״
 מנובד 1969ב־ שעלה בעל־המישמר,

מאב אחרי לארץ באו ״הם סיבירסק.
 ופיתאום מדומים, או אמיתיים קים

 יעשה מה תעסוקה. בלי עצמם מצאו
 אחרי שצ׳רנסקי, אנאטולי כמו אחד

 במה בכלא? שנים הרבה כל־כך שישב
עצמו? את יעסיק איך יעבוד? הוא

 ונאבקים בעיות ממציאים הם ״אז
 הרי במילחמות. צורך שאין במקום

 למען לעלות. רוצים לא שם היהודים
נאבקים?" הם מי

הפולי ההתפלגות של רב־גוניותה
הרב במיספרם ביטויה את מוצאת טית

או ומתסיסה בה שבוחשת הישראלית
 גם פיקנטי, תבלין כמו נוספים, תה,

 ברית־המועצות. עברו, מימים קשרים
 הפוליטיים באיגודים חבר שאינו מי אף

 עם הנפשיים קשריו על בגאווה שומר
 על ללגלג רגע בכל מוכן משכבר, עירו

השאר. כל
לו למיוחסים, נחשבים המוסקבאים

 המשר מיבטאם על ללנינגרדים עגים
נה.

 למוסקבאים: לועגים הלנינגרדים
 בפטרוגרד, אצלנו, התחילה המהפכה

מיוחסים. יותר ואנחנו
 רואים הגדולות הערים תושבי

 שתרבותם אנשים ערי־השדה ביושבי
ופרימיטיבים. בורים נחותה,
 שסופחו מהאיזורים שמוצאם אלה

 ברוסים מזלזלים לברית־המועצות•
 המהפכה מאז כי טוענים המקוריים,

 קזה וכי התרבותית, התקדמותם נעצרה
 חומרי עוני חיי חיים הם שנים 70

ורוחני.
 לועגים הרוסיים האיזורים יוצאי

 גלותיים יהודים בהם רואים למסופחים,
 יהודים־ התואר את לשווא שנושאים

 עם כלום ולא להם אין שכן רוסיים,
האמיתית. רוסיה

אשתו עם אוונה, בואו עם שציונסק■(למערה כמו מרם נראים רישואריס
מבוית־המועצות השרים מן קטן לחרק וק אופייני הוא אורם אביטל).

 והל־ המוסקבאים — רובם אולם
 והאסטונים, האוקראינים נינגרדים,

 — ובילורוסיה מולדביה ליטא, יוצאי
 הגואה רוסית, ישות בתוכם מזינים

 מי גם אחרת. או זו בהזדמנות משימחה
 וכי טהורים, ישראלים הם כי שטוענים

 גם ברית״המועצות, את מכבר זה שכחו
 אחרת, או זו בדרך יד, מושיטים הם

הרוסי. לפולחן
מלנינ עלתה שצ׳רבקובה, מאשה

שבהן תקופות ״יש שנים: 16 לפני גרד

על בריוסקה. במועדון גלינה הזמרתממוסקבה גדיש
 רוסית שרה ועדיין שנה 12 לפני תה

עבריות. בבימות פרנסה למצוא מצליחות שאינן זמרות יש כמותה בלבד.

 זו, מברית־המועצות. איגודי־עולים של :
ברית ליהודי האופיינית תופעה אגב,

 בעליות לה דומה ואין המועצות, ;
אחרות.

| וודקה |
רוסית וספרות

 ברית־המו־ עולי תאחדות ^
/  המערך, לכיוון נוטה עצות" 1 1/

ברית- יוצאי של הפדרציה ואילו

 פדרציה לליכוד: שייכת המועצות
לחטי מכבר לא הפכה אל־מיפלגתית

 יוצאי ברית ואילו בהתאחדות, בה
ב ומיזרח־אירופה, ברית־המועצות

 במימון פועלת פייגין, גרישה הנהגת
פו־ אלה אירגונים מלבד ההסתדרות.

לעו לב כמו אחרים, רבים עוד עלים ^
 התאחדות ציון, אסירי אירגון לה,

לט יוצאי התאחדות ליטא, יוצאי
 שגובש ואירגון ואסטוניה ביה

יוצאי־ערים. אירגוני 22 של מאיחוד
 את אלה משמיצים האיגודים ראשי

 מנסה אחד כל מופגנת. בחדווה אלה
 עולי על האחרים השפעת את לבטל

 שהם העזרה מידת ואת ברית־המועצות
 כי משוכנע, איגוד כל להם. מעניקים
העולים. של האמיתי המייצג הוא־הוא
צמרת־ היתה ופעלתנית תוססת עיר
הפוליטיקה אל קמה. היתה אילו רוסיה,

 אולם רוסיה, את שוכחת כאילו אני
 נזכרת אכולת״געגועים, אני לפעמים
 בעיקר ברוסית, ספרים המון וקוראת

 ההם. לנופים אותי שמחזיר בונין, את
 תכו־ בי יש אבל ישראלית, אני אמנם

 והן שם, שהתגבשו רוסיות .נות־אופי
הישראלים. של מהאופי שונות

 מכל לחברים לעזור מוכנים ״אנחנו
 דירה שקנה חברים זוג לנו יש הלב.

 החברים, בין שהתנהלה מגבית בעזרת
החברים. של והחברים

הז בלי לבוא אפשר לדוגמא, ״אליי,
 לאכול. מה יהיה ותמיד מוקדמת מנה
 חשבונאות לנהל בלי לארח אוהבת אני

קטנונית."
 של בביתה אופיינית ארוחת־צהריים

ע שולחן אורחים, חמישה שצ׳רבקובה:
 תפוחי־אד־ ,גבינה בככרות־לחם, מוס
מבושלות, ביצים בחומץ, פטריות מה,

 אוכלים, וודקה. בקבוקי כמה כוסמת,
במ בקולי־קולות, צוחקים מפטפטים,

מת אינו והשולחן ארוכות, שעות שך
 כמו ונגדשות, שבות הצלחות רוקן.

 ושוב שוב מתמלאות והכוסות מאליהן,
צלולה. בוודקה

 לאירוח, אירוח בין בשעות־הפנאי,
 ברוסית. ספרים שצ׳רבקובה קוראת

 קוראת אני ליהנות, ממש רוצה ״כשאני
ה כמו ״אין אומרת. היא ברוסית,״ רק

הרוסית." ספרות
 ואוהבים לקרוא אוהבים ״הרוסים

 אומר ולאחרים,״ לעצמם ספרים לקנות
 חנות־ בעל ארגוב, סשה המלחין
 בתל־ בולוסלבסקי הרוסיים הספרים

 מחדש נפתחה הוותיקה החנות אביב.
 לכל מוסד־תרבות היא ומאז 1957ב־

 הארץ, רחבי מכל קונים אלפי דבר;
 — הנושאים בכל ספרים אלפי

 וממדינות מברית־המועצות מיובאים
 לאור שיוצאים כאלה ואף המערב,
ספרים. הוצאות בארבע בארץ,

 אר־ אומר לארץ,״ לעלייתם ״סמור
 שאסור מה כל על מתנפלים ״הם גוב,

מ במיוחד בברית־המועצות, לקריאה
המח חיי את המתארים ספרים חפשים

נרגעים הם לאט־לאט הסבל. ואת נות

 שבאמת מה את לקרוא ומתחילים
אותם. מעניין

 לקרוא אוהבים שהם לומר ״אפשר
 קלסיקה ספרי־בלשים, בדיוני, מדע

 ניקולאי אחמטובה, אנה כמו רוסית
 בוריס צווטאיבה, מרינה גומיליוב,
בולגאקוב. מיכאיל פסטרנק,
 מאוד: עליהם שאהוב נושא ״עוד

 המתארים כאלה בעיקר ספרי־בריאות,
 גם קונים לא־שיגרתיות. ריפוי שיטות
 שנולדו ילדים ספרי־ילדים. הרבה
 יודעים צעיר, בגיל לכאן עלו או בארץ
 שיוצאים האלה, הספרים מתוך רוסית

ברוסיה. רק
סי איתן). רפול(רפאל של ״מספרו

הת לרוסית, שתורגם חייל, של פורו
 כמה רק מכרתי לחלוטין. כמעט עלמו

עותקים."
 ערי־ ,הקופה שמאחורי הדלפק על

עיתו תשעה ברוסית. עיתונים של מות
בארץ. יוצאים הרוסית בשפה נים

 השבועון — (״חוג״) קרוג •
 ההפצה לחברת שייך ביותר. הנפוץ

 עוסק מורדל. גיאורג העורך: אטלס.
 בקהילה לנעשה עזה נטייה תוך בכל,

 להיות מתיימר המקומית. הרוסית
אובייקטיבי.

 דתי- אופי בעל שבועון — אלף •
 בקרוג קרוג. של מתחרהו ימני.

 אחד הוא אלף למעשה כי טוענים,
 בארץ, מלובביץ הרבי של משליחיו

 היהודים את בתשובה להחזיר ומנסה
חנאליס. זאב העורך: הרוסים.

 — (״ארצנו״) סטרנה נאשה •
 שבתאי של העיתונים לרשת שייך

 למיפלגת״העבודה. השייכת הימלפרב,
 עכשיו, יומי. עיתון היה 70ה־ בשנות
מה תירגומי־מאמרים שכולו שבועון

הישראלית. עיתונות
ל שייך — זיארקלו(״ראי״) •

 על בנוי רוסיים. משקיעים של קונצרן
 רחבי בכל רוסיים מעיתונים קטעים
העולם.

 תפוצתו עיקר — ספוטניק •
 שידורי של המפורטות הרשימות בשל

ברוסית. הטלוויזיה
 — ״)22 (״עיתון דבה דבדצט •

ספרותי. דו־ירחון
 ירחון, — הישראלי היומן •

הליכוד. על־ידי ממומן
 של חדש שבועון — פורום •
בפוליטיקה. עוסק מפ״ם,

)16 בעמד (המשך

ך ן ד ז1\1ו בדיוני,״ ומדע מתח ספרי בעיקר קוראים והם לקרוא, אוהבים ״הרוסים ^ ך
|  לספרים ״בולוסלבסקי" החנות בעל המלחין(משמאל), ארגוב, סשה אומר ; □ 11 11/

ימנית. מיפלגה האחרונות בבחירות הקים מורדל, גיאורג העיתון, עורך קרוג. בעיתון גרפיקאית מימין: רוסיים.
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הם מה


