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ש בלבוב לאמנות המכון בוגר גרסון,
 במיכחול מושך שנים, 11 לפני ארצה עלה
 בארצות מישבן קנו ותמונותיו שנה 25 מזה

 על המונחת תמונה על הצביע הוא רבות.
סוריאליזם: ״זה בחולון: חדרו ריצפת

 לא הוא נודד. יהודי יום. ולא לילה לא
 ישראל.״ שישנה אפילו נודד, להיות הפסיק

. זה הנודד ״היהודי מוסיף: והוא . . י נ א  
 — יעלו כן שהיהודים עושה כאן המישטר

 על חושבים הרבה ישראל. את ויעזבו
אני!״ גם הארץ! עזיבת

 מבקרי־האומנות במיוחד אותו מרגיזים
 שלא ציירים הם הללו לדעתו, בארץ.

 מלאכת־ אל פניהם שמו לכן לצייר, הצליחו
 מתמרמר: הוא הגאלריות על גם הכתיבה.
 קונות — ממשלתיות הן הגאלריות ״בפולין

 — כאן ליוצר. משלמים שם מהציירים.
 לא — לא ואם בגרושים; לוקחים פשוט

מה יותר עולה — והמיסגרות!!! קונים!
התמונה!״ לא המיסגרת, זה העיקר תמונה.

 הקהל על דעתו גם ילד. עם כושית
 את לקרוא יכולים כולם ״לא ברורה:

 עירבוב מספיק שלהם קונים יש תמונותי.
 יש מצוייר. שם מר, איכפת ולא הצבעים,

 שהם העבר את מאוד שאוהבים אנשים
 ויש בתמונות. זאת מחפשים והם עברו

 היום את רק העבר, את לדעת רוצים שאינם
המחר.״ ואת

 קר, היה שלבנצי כיודן הביתה. לחזור לטנו
 לרחוב ימינה, פנינו העירייה ליד מהר. נסענו

אחד־העם.
 בכלל ידענו לא בשרשרת. נתקלנו ״שם

 משום בית־הכנסת. ליד שרשרת, במקום שיש
 — ברחוב המון נוסעים אנחנו כי שאם

במוצאי־שבת.״ לא פעם אף זה
 ניצלו בנס רק כצוואר. חזקה מכה
לספר: גיורא המשיך הנערים.

 בצווארי. אדירה מכה הרגשתי ״לפתע
הכביש. על ונפלתי מהאופניים עפתי

 מייד. קמתי אך מהמכה המום ״הייתי
הכ על מעולף שכב הוא בנצי. את ראיתי
חלש.״ נאנח רק ביש.

מהנ במרוצה, למקום, הגיע רגע באותו
שהב פלזנבורג, פרדיננד נהרייה, העיר דס
 למקום־התאונה. הסמוך מביתו במתרחש חין
רא עזרה הגישו וכולם שכנים, הזעיק הוא

 של הקשה הקורבן ,14 רבי, לבן־ציון שונה
התאונה.

 משטרתית בניידת הילד הובא אחר־כך
ו מקיא כשהוא מלבן, של לבית־ד,חולים

הרף. בלי משתעל
 כששלושה בביתו,""" בן־ציון שוכב עתה*

 מעוצמת שנקרעה בזווית־פיו בפניו, תפרים
 הוא נשברו. משיניו שתיים בשרשרת. המכה

 ברגליו בזרועותיו, בגבו, מפציעה סובל גם
ובעכוזו.
העלתה קצרה חקירה כהר־ציון. כמו

ה פ י ״ ח ן ו מ ר א ״
בערב 9.30ב־ 23.10 רביעי יום

״תל-אביב״ קולנוע תל-אביב
בערב 9.30ב־ 24.10 חמישי יום
בערב 9.30ב־ 27.10 ראשון יום

ע ב ש - ר א ג
25.10 שישי יום

״ ו י ק ״
בערב 9.00ב־

ם י ל ש ו ר ״בניניהאומה״ י
בערב 8.30ב־ 26.10 שבת מוצאי

 המשרדים. וביתר ״לאן״ ״רוקוקו״, :בתל-אביב כרטיסים
כתנא. :ירושלים ובמשרדים. נובה : חיפה

הסליחה. ידידינו ועם בשלות והומנות הנחות

בלקין פרסום
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קנייניו
לחלוטין! קשקשים מחסל פירנין
 האס־ כל על העולה הפינלנדי הפלא תכשיר

 בישראל להשיג עתה — המקובלים עצים
 בלבד ל״י 5.40 עתה המחיר

961100 טלפון קליאו, מעבדות :המפיצים

* פירוק בגלל למכירה 1
לתעשיה אולם
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 דונם של שטח על ממ״ר 300
פתח־תקוה בכביש באזור-התעשיה

914343 טלפון > פרטים

רבי* פצוע־השרשרת
ידענו!״ ״לא

 המתפרנס הזועם. הצייר של והמחר
 באחוות־ מתבטא תמונותיו, ממכירת בדוחק

 עם כושית תמונת־ביאפרה: ״ציירתי העמים:
 מערה דרך הולכים סוריאליסטי, באופן ילד,

 וזהו־ אור יש המערה בסוף אבל שחורה,
המחר.״

 אחווה, מובעת בה אחרת תמונה על
 שיבוא שאומרת תמונה ״זוהי הוא: מספר

שועל.״ יהיה לא שאדם יום
 זאביות את הוא מרגיש בו ההווה ומן

 לברוח גרסון מבקש לרעהו, איש בני־האדם
 או כמונאקו קטנה במדינה חיים לעתיד:

בליכטנשסיין.
 שאני חושב ״אני פסק: כמתנער, לפתע,

 הייתי לעזוב, אמצעים לי היו לו אסע! לא
מאוד!״ טוב כאן חי

דת
ת שער זהו מוו  ל

בו יבואו ילדים
 על ונחת שלווה השרה האפל ליל־שישי

 בשעת־ נסעו, מהם מעסים תושבי־נהריה. כל
 שבעיר־ אחד־העם ברחוב מאוחרת, ערב

 אופניהם, על ילדים, כמה רק הנופש,
במקום. הסתובבו
 שווארץ, גיורא חדה: קריאה נשמעה לפתע

 בלתי־נר־ שרשרת על־ידי באוויר נעצר ,14
 הוא קשות. טולטל גופו בחשיבה. אית,

קשה. ונפצע — הועף
מ השבוע, הפצוע, הנער סיפר
כית־החולים: מיטת

 בסניף לטיול, לצאת התכוננו ״בליל־שישי
 ואני בנצי והבי בוטל הטיול שלנו. הצופים
אופ על בטיול עצמנו את לפצות החלטנו

העיר. כל לאורך ניים,
הח־ ואז צונן, היה כבר בערך 10 ״בשעה

 למנוע היתר, שמטרתה שמתקיני־השרשרת,
 בליל־שישי בית־הכנסת, ליד מכוניות מעבר

ה את שתזהיר לתאורה דאגו לא ובשבת,
נוסעים.
 למקום, הסמוכה העירייה, מעובדי חלק

השר של קיומה על ידעו לא שכלל טענו
כמובן. הבלתי־חוקית, — שרת

נמ מהם העמודים שאחד למרות — זאת
 מהנדס־ של ביתו עם גובל השרשרת תחה

העיר.
 ומפיץ גבוה מותקן בסביבה היחידי הפנס

 מברזל, עשוייה השרשרת חלוש. צהוב, אור
לגמרי. ושחורה שנים מזה חלודה היא

שנמ — שהשרשרת ברור אלה בתנאים
 — רוכב־אופניים של צווארו בגובה תחה
 מסוכן, מיטרד מהווה היא כלל. נראית אינה

 את אחדות, שנים לפני שהרג, הסוג מן
ב בהר־ציון בקטנוע, שנסע פלומבו הפסל

 על־ידי דומה שרשרת נמתחה שם ירושלים,
דתיים. חוגים

 הפעם זו אין ידענו. לא :המשטרה
 אחד־ מרחוב הקטלנית שהשרשרת הראשונה

 חודשים שלושה לפני בילדים. פוגעת העם
 ,13 בו הרצברון, אורי אחר, נער קל נפצע

אופניים. על שרכב שעה הוא אף
 המשפחות שאחת ולמרות זאת, למרות
ה הוסרה לא במשטרה, התלוננה השכנות
 26ב־ ״עוד רון: ברטה לאה טוענת שרשרת.
 התלונן משנה, למעלה לפני ,1967 באפריל

 צויינה בו לעירייה, ערער הגיש וגם בעלי,
הכביש.״ של החסימה עובדת

 בנהרייה: המשטרה דובר השבוע סיכם
 כזה ובמיקרה רשלנות כאן שיש ״ייתכן
לדין. האחראים יועמדו

 על ידעה לא המשטרה — מקום ״מכל
״ קיום שרת... שר ה

הפצע. צלקת בזווית־פיו: *

:״

1623 הזה העולם28


