
לעוני משמאל •-,:ס־,0< ע,ח
 של העמי חושף הדו״ח נוכח אלו כימים לעבור אמור בר״דעת שבל ״הזעזוע"

 לעניין. הקשורים וההיתממות הצביעות פרצי מכיוון רק הוא הלאומי, הביטוח
 וחיבת הכבוד רודפי הכנסת חברי של שנה, כמידי הצפויות, תגובותיהם במו

 עצמם למען אחת יד עושים הפוליטית הקשת גווני מכל הלב אטומי ההמון.
 אזרחי של ביותר החיוניים האינטרסים נגד מצביעים הם השניה ובידם

המדינה.
 ג׳ורניט על לספר כתבים ושולחת במשחק חלקה את ממלאה העיתונות

 דלת ומרגרינה עבש לחם שאוכלת ההיא מיפו; הנרקומן וסמי מבת־ים
 כי כתבינו מניחים זה, לשבוע נבון בזבל. משחקים שילדיו וההוא קלוריות,

 מצב קשים. לסמים וקשור דיזנגוף מרחוב דקות 5 במרחק רק נמצא העוני
 - והקריות אשקלון ירושלים, כדוגמת מתל־אביב, המרוחקות ״השכונות"

 שלום לעוני שם מלהזכיר. הס עיירות״הפיתוח את ידוע. עד כשולי נתפש
 שתברח סכנה גם אין ושלומי דימונה באופקים, מונח. במקומו וכבודו

שבוע״שבועיים... בעוד המיסכנות
 למזועזעים וראשון ראש ה״זעזוע". חוסר מצד דווקא בא כן, אם ״הזעזוע",

 זכורה לא והרווחה. העבודה כשר גם מכהן ששכח, שלמי ראש״הממשלה, הוא
 ״עידן לאורך לא גס התיק. כמחזיק כהונתו תחילת מאז בנושא התבטאותו לי

 זווית מכל זה בוער נושא על כתבינו התנפלו אז כחודשיים, לפני האבטלה"
 וספק פלא. ולא ביילין. יוסי על להגן שידע ייאמר לזכותו שכבה. עד אפשרית

בתום־כלב. אס רב
 אפשר הצבועים. זעקת לכתובת ביילין הפך כואבת, כי אם כנה בהתבטאות

 יהיה שמיר שליצחק העיקר הבלעדית. אשמתו הינם הדו״ח ממצאי כי לחשוב
 ביילץ של אשמתו באמת, אך לראש־הממשלה. יציקו שלא ומנוחה, שקט

ידועים. דעת וגונבי אחרים לטייחים גמור בניגוד האמת, באמירת נעוצה
 ממרומי כבוד. מעורר אינו - עוני מהו מבין אינו כי עליו שאמר שריד, יוסי

 כמו אחד רק בכאבו לשכנע המעטה, בלשון שריד, יכול ל״ ב״תכנית מגוריו בנין
 מתאמץ מאתמול, העיתון כמו ובנאלי שיעמום, עד צפוי האחרון צבן. יאיר

 מפיו ששיחרר הקביעה את מכיר לא מי ממש. של דבר להגיד לא ומצליח
 בכדי רקמות בדיקת עושים ולמי איך היא השאלה ואמא״ז אבא יש ״לעוני
המזונות. ודמי ההורים זהות את לקבוע

 למשל, דברה. את השבוע אמרה חבריה, בנשמת נמצא שהעוני ממשלתנו,
 אך בניין. פיעל פעם והיה מבית־שאן מוצאו אכן והבינוי. השיכון שר לוי, דוד
 מפיו, נשמעה לא שבר זעקת בוחריו( של אומללותם למניעת בפועל עשה מה
 השיכון שר כאמור והוא המשכנתאות. נעשקי בכנס דמעה, עינו זלגה לא גם

והבינוי.
 הדמוקרטים - נמנעים כמה נמצאו ואפילו אי־אמון, הצבעות שתי היו וגם

 מי האופוזיציה. שמנמני של קואליציה ממש - ומולדת צומת ואנשי מ״שינוי",
 כנראה השניה. הפעם (זו הסביבה. לאיכות השר היה לטובה אותי שהפתיע

 הגון) אדם של רושם מעורר הוא שכן הדיבור, את עליו להרחיב פעם שצריך
 הצעות הציע העוני. בנושא דברו את וענייני שקט באופן אמר מילוא רוני

 הציבור־ למען מחשבה על מראות לפחות יתממשו לא אם שגם אופרטיביות,
 יוחמר שהמצב הסכנה מפני בכנות בשהתריע לעשות הגדיל הוא במצוקה.

הבאה. בשנה
 מניע ומי מה הוברר שטרם היא, הבעיה האוצר. במשרד תלוי שהכל וכמובן

 מזמן כשר-האוצר, לתפקד האמור שההוא, בעובדה בהתחשב ראשיו. את
 לתקווה. מקום מעט יש ראש״ממשלה, ושלושת״רבעי כשר״החוץ עצמו מחשיב

בנתיבות( זה את יודעים מפולניה( חזר כבר הוא אגב, דרך

אשכנזי דניאלה

חוזר איזון
 ב־ פוקס שרית של הביקורת להלן

 אנסבכר מנחם על הפרק אודות ״מעריב״
בטל שהוקרן בעל־כורחם" ב״גיבוריס

 משום פורנוגרפי, סרס זה -היה וויזיה:
 חושית. גרייה ביצירת היה היחיד שכוחו
 בכוחו היה לא מציצן. בגדר היה הצופה

 שכן אמיתית, מוסרית בדילמה להשתתף
 חוץ־ מצב אל בדמיונו לחחר יכול אינו
 בבונקר המצב בפניו." שהוצג זה כמו חיים

 שרית ידי על שהוגדר הגולן ברמת המכותר
מיקרו מהווה נקרופילית" כ״אווירה פוקס

ישר מדינת של הקיומי מצבה של קוסמוס
 ישראל אחרות, ממדינות להבדיל אל:

)1ל*£ס יעד מהווה  (רצודמדינה), ק011'
 הפוליטית הישות השמדת היא כשהמטרה
 ד״ר אמר בלבד. כיבושה לא ותושביה,

 ניצול נודע, פסיכיאטר בטלהיים, ברונו
 מעט לא ההשמדה, סכנת מול בוכנוואלד:

 בפוטנציאל להכיר עיקש בסירוב יהודים,
 מצבם את לנרמל ניסו בארם, הטמון הרשע

 חיים דפוסי המשך על־יד־ (ה״חוץ־חיים")
 ״רבים, כן, על יתר מחיר. בכל רגילים
המצי של בוגרת הערכה לעשות במקום

 משאלות של ילדותית בחשיבה אחזו אות,
 לדמיין מסוגלים היו לא הם כי לב,
 בטלהיים. כתב עצמם״, חדלת את

★ ★ ★
 סיכונים", ״לקיחת על הוויכוח עם יחד

 הציוני" ב-מחנה תהומית מחלוקת ישנה
 ישנם הטעות. ומחיר מסכנים מה לגבי

 של ש״קיומה באמונה שנאחזים ישראלים
 יכולת בהעדר מובטח", ישראל מרעת
 השמדתה. את — מכל הגרוע את לדמיין

★ ★ ★
מצו עם בית־המחוקקים חברי מהזדהות

 לפני כבר טובה: תצמח לא העניים קת
תעו ישראל כנסת הנפיקה חודשים עשרה

 שעות של בהפרש או, לעצמה. עניות דת
 הצעות שתי נבתרי־העם העבירו ספורות,

 משכר את העלתה הראשונה נפרדות: חוק
 147ב״ והמנכ״לים הח־כיס של רותיהם

 לאזרחים ש״ח 14 הוסיפה השניה ש״ח:
 לי״. ש״ח — יעני העוני. לקו מתחת החיים

★ ★ ★
 התחזית אמיתות לגבי ספקות המעלים

מזל אינם אירופה ממזרח המונית לעליה
 לנגד שם המתחולל השינוי בעומק זלים

 הרצינות במלוא מתייחסים הם עינינו:
 חילוקי הברזל. למסד מעבר לתמורות

היהו עתיד בחיזוי מתמקדים אצלנו הדעות
 הדר של המשופרים" ״התנאים בתו!־ דים
דב הבאלטייס. והעמים האוקראינים סים,
 האמני מן יהנו שהיהודים באמונה קים

 העליה ספקני אחרים, עמים של סיפציה
 — הברירות שתי שבין סבורים ההמונית

 החופש למען להלחם או לישראל לעלות
 יעדיפו היהודים רוב — נולדו בו במקום

 תקועים נשארו הספקנים בבריה״מ. להשאד
 קדם של הטרונדציוני ההתפתחות בשלב
 ה״השכלה״ כשאנשי דרייפוס, משפט

 ישראל עם גורל ולרע, שלטוב האמינו
 כפי יושב. הוא שבתוכם הגויים כגורל

 המאה מאמצע גורדון לייב יהודה שאמר,
 בצאתך. ואדם בביתך, יהודי היה :19זד

★ ★ ★
מחצב כור ז׳בוטינסקי: של חניכה אינני

 לעיל מאמר לאור אך העבודה, בתנועת תי
 1936ב־ ליהודים קרא מי היטב לזכור יש

 יהודי אל פגה ומי ופינוי) ל״אווקואציה"
זכו על ולהלחם בבתיהם להישאר פולין

יותיהם.

דגים מזל
 על־ באקווריום חי דג העדיף לא כילד, מי,

בצלחת. מבושל אחד פני
הז מיכל את לקנות להוריו נדנד לא מי

 משאבת הצמחיה, הניאון, מנורת עם כוכית
והמזון. הדגים הפילטר, האוויר,
 אין הדגים אצל שגם הסתבר מאוד מהר
 סקל־ אוהבים לא ופלטים יתרה אחים אחוות

 האחרונים סייפנים, שונאים סקלרים רים,
 ב״עלי־ עוסקים ביחד וכולם סרפות, מתעבים

הלאומי. בספורט הזהובים הגופים על הום"
 עם אחרים זנב, נטולי דגים צצו זה מכל

 שטים עיניים עקורי כמה מקוצרים, סנפירים
 צבעוניות נקודות עם וגופים הדפנות לאורך

 נסיונות עוד כך אחר המים. על תנועה ללא
 הכחדה שוב חיכוכים, שוב אבל דגים, לקנות

 שיחזור. וחלילה חלילא וחוזר לבנון נוסח
 העסק את שיקנה פראייר לחפש רק נותר

 וה־ בדגים התת־מימיות הנגיסות עם ויגמור
בתקציב. על־מימיות
 את בכורי בני גם תפס האחרון בשבוע
 חדש כל ״אין באדם: החכם כדברי הפרינציפ.

 בהובי הנער הסתפק חודשיים הניאון". תחת
והת האלפייה בכמחצית כיסי את שדילדל

קונה. לחפש חלנו
 שקל," 100 תראו אם תשמחו העניין ״מכל

 לעצב וגרם וממכר, מקח לעייני מומחה בישר
 150 עולה בעתון שמודעה גם מה מיידי.

 בכלל? ואם מאה? נקבל ותמורתה שקלים,
 הטלפון, מספר עם פתקים לשכפל רק נשאר

 המודעות לוחות על בנעצים להצמיד וכאלה
 לא איש באיזור. רענן עץ כל כולל בשכונה

 כך אחר שעות שלוש מדוע: גם והתברר צלצל
אחרות: במודעות תקועים הנעצים היו כבר

 ״צרפתית זולים,״ במחירים ״שמרטפית
בל בריאות — ״מסז׳ים שעורים״ בשמונה

 ״מדוע ושכאלה. קלסית", גיטרה ״שעורי בה״
 ,,ולצרפת למסז׳יסט לגיטריסט, לשמרטפית,

הניי את בכעס קרעתי משלהם?״ נעצים אין
 אף הפעם גם שלי. את שוב והצמדתי רות

 אחת מודעה רק לפחות עכשיו צלצול.
 מוכר — ״יורד שלי אלה כל את החליפה
ביתר. תכולת

עצמם. על רק שחושבים לאלה טיפוסי
 תיחכום עם הפעם אבל ניירת, החלפת שוב

 נוסף פתק הצמדתי מודעה כל בצד מסויים.
לשי פנוי בקטן: כתבתי בפינה למשעי, ריק

הבלעדי! מושך
 מתעניין הופיע למחרת כבר עבד! וזה
צעיר.

 והעיקר קצת התמקחנו קצת, התווכחנו
 ש״ח, 75 של הוגן מחיר על התפשרנו שבסוף
 למכונית, האקווריום את לסחוב לו עזרתי

לרווחה. ונשמתי הכסף את שילמתי
₪ ליבוביץ צביקה

באי□ הרוסים
 תהיה ישראל שמדינת מאמין לא ״אני
 השבוע לי שח שנה״, שלושים בעוד קיימת
 ומעריכה. מוקירה שאני וידיד, למקצוע עמית

 לקרות" עלול דומה שדבר חוששת אני ״גם
 ששלום המאמינים ירבו ״אם לו, עניתי

 על תקום פלשתינאית ומדינה במידה אפשרי
 השיחה בלהט מישראל". שתקרע אדמה
 הבעיה היא לו שמפריע שמה הידיד, לי הבהיר

הדמוגרפית.
 השם, ברוך עומדת, זו שבעיה חושבת, ואני

 בין שהיתה המדינה בעזרת כיצד? להיפתר.
 בעד והצביעו בישראל שהכירו הראשונות

 הגלסנוסט ברוח המועצות. ברית — הקמתה
 אירופה, של המזרחי חלקה על כעת העוברת

 המביאה הקומוניסטי מהחלום וההתפכחות
 הריק־ המשטרים התפוררות בעקבותיה

 גובר בקצב ויגיעו אלינו, מגיעים — טטורים
 בתקופה שישנו מרוסיה, רבים יהודים והולך,
יש בישראל. הדמוגרפי ההרכב את קצרה

 כל לקבל הרגילים המדינה, שאזרחי לקוות
 להתייחס כיצד ידעו מאליו, כמובן דבר

• לב תשומת להם ויעניקו החדשים, לעולים
 למשמע רבה כה תקווה לבי מלא ומדוע
 ברור כי מרוסיה? אחינו של בואם על הידיעות

 של ומשכילה אינטליגנטית שאוכלוסיה
 סוציאליזם ש״אכלו" אלה, חדשים עולים
 מאש ונחרבו בוקר, לארוחת צעיר מגיל

 בארץ למכור יוכלו לא להם — הקומוניזם
 ויפיפות הסוציאליזם של ה״לוקשים" את

 כבר היום פעם. של באזרחים שהרביצו הנפש
 שלושים, לפני כמו באנשים, לתעתע ניתן לא

 שאינה רק לא היום העיתונות שנה. ארבעים
 לפני הדברים מטבע שהיה כמו דבר, מסתירה
 ערווה אפילו חושפת אלא ויותר, שנה עשרים

 למקור שהפכה עד ואישי, פוליטי סוג, מכל
האויב. עבור ביותר הטוב הידיעות

 אינם מרוסיה הבאים החדשים העולים
 קיימת שבזכותם אלה כמו קיצוניים דתיים

 (צריך ישראל. ארץ חלקי בכל התיישבות
 מחשבה בעלי אנשים אלה בכר״.) גם להודות
 הם לדברים. רלוונטיות והתייחסות לוגית,

 — לישראל ביותר יקר נכס איתם מביאים
 נכס זהו שלהם. והתרבותי המדעי האוצר את

 כמותם, ואנשים בכסף. לרכשו ניתן שלא
 יגדילו שלא וודאי רציונלית, חשיבה בעלי

אש״ף... טובת דורשי אחוז את

הדמו לשאלת ובתגובה שיחה, באותה
 פשוט שאני עניתי, לעמיתי, שמציקה גרפיה
 השטחים לערביי לספק מפסיקה הייתי

 ארץ בשטח נשארים אותם נראה ואז, עבודה.
 לא ״העולם מהיהודים. פרנסה ללא ישראל
 (נו, אמר. כך" להתנהג לנו יתנו לא ישתוק.
 ישראל?״ כערביי תעשי ״ומה ושאל: באמת!)

 מלא", שוויון־זכויות מעניקה הייתי ״להם
 ישראלי, ככל צבאי שירות ״חובת עניתי.
 האמריקאים שעשו מה (בדיוק כנ״ל." וזכויות

 שע״י לארה״ב. שבאו הזרים המהגרים לכל
 לטעת השכילו החיים תחומי בכל שיתופם

 אין שם אמריקאית. לאומיות הרגשת בהם
 כל אמריקאי. איטלקי או אמריקאי, אירי

 שקודם לר, יענה אמריקאי איטלקי או יהודי
יהודי). — כך אחר ורק אמריקאי, הוא כל

 לא אני — זה ״את לי. אמר לא״, ״הו,
 שלא ולצפות ביד, רובה לערבי לתת מוכן.
מלחמה?״. בעת בגבי יירה

 אלה של האמיתית דעתם מהי לדעת טוב
 הכל יתנו שלום שתמורת המכריזים

 ערבים אוהבים שהם מסתבר (לשונאינו).
 ה״קו־קלאקס־קלן" שאנשי כשם בדיוק

 שבאים הרוסים ואולי ויהודים. כושים אוהבים
 נאורה עולם תפישת עימם יביאו ויבואו,

יותר. מוצקה לאומנות עם יחד יותר,
₪ בליטנטל עליס


