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חנדגאבון
־״;;יי הערכה מבט
היש הצייר גינצבורג, ביענקל מתבוננת

 לוויתה בן שהפך בוושינגטון, היושב ראלי
במיאמי. הדמוקרטית המיפלגה בוועידת

תל־־אכיב, בצפון כר״ ״פיאנו ך>
פופו שהפכה מנגינה הפסנתרן ניגן ^

 כש״ ,האחרונים בשבועות מאוד לארית
 אליו מצטרפים לפסנתר מסביב היושבים
הומ האנגליות שמילותיו בשיר בשירה,

 ושבתירגום אלמוני, מחבר על־ידי צאו
 כך: בערך נשמעות חופשי

 יהוד הוא מק־גאברן/כי בעד ״הצביעו
.וכמותי כמוך ממש .  ״ .
 אחד סביב התנהל הדחוס הבאר בתוך

 גבוהים בטונים לוהט ויכוח השולחנות
 יותר טוב נשיא יהיה מי :השאלה סביב

 מק־ ג׳ורג׳ או ניכסון ריצ׳ארד ליהודים,
צעי עמדה ניכסון תומכי בראש גאברן?

 בתו פישר, מרי בלונדית, אמריקאית רה
אמרי שביהודי העשיר פישר, מכס של
 יהודים. לענייני ניכסון של ויועצו קה

 יענקל עמד מק־גאברן תומכי בראש ואילו
 יליד האדמוני, השפם בעל גינצבורג,

בבת־ים. שגדל קאזאחסטאן

 שמו לא
לב אליו

£5 בתערוכה תמונות
תערוכתו בפתיחת גינצבורג, יענקל ליד ארצות־הברית נשיאות

 הסינטור של בביתו בית בן הוא יענקל בניו־יורק. הישראלי הצייר
שביק בעת יענקל ליש הישראליים הוריו את שאירח מדרוס־דקוטה,

שנים, 4 לפני פתח בארה״ב הראשונה תערוכתו את בארה״ב, רו

 יצא ,23 בן כשחיה שנים, ארבע פני
 לארה׳׳ב מישראל גינצבורג יענקל /

הרא ציוריו תערוכת את שם לערוך כדי
 עדיין לישראל, החודש כשחזר שונה.
רש בשליחות הגיע הוא ישראלי, כאזרח

 המשלחת מחברי אחד היה הוא מית.
ה בשליחות לישראל שהגיעה המיוחדת

 ארצות- לנשיאות הדמוקרטי מועמד
 את ושכללה מק־גאברן, ג׳ורג׳ הברית,

 עורך־הדין ואת צ׳רץ׳, פראנק הסינאטור
הנשי של יועצם שהיה מי פלדמן, מייק
 רק היה לא יענקל וג׳ונסון. קנדי אים

בשליחות השניים של הישראלי מלוום

 הבחירות ממערכת חלק למעשה שהיתר.
 ארצות־הברית יהודי של קולותיהם על

האמ הבחירה זכות בעלי אלף 50 ושל
בישראל. היושבים ריקאיים
 לקחת אמנם לו אסור ישראלי כאזרח

 אר־ לנשיאות הבחירות במערכת חלק
 האוסר חוק כל אין אבל צות־הברית.

 הידיד ואם צרה. בשעת לידידים לעזור
 ארצות־ לנשיאות מועמד במקרה הוא

באו לו, לעזור שלא סיבה זו אין הברית,
כמובן. בהחלט ופרטי אישי רח

מע מבחינה במק־גאברן שלי ״התמיכה
יענקל, -אומר פוליטית,״ תמיכה אינה שית

בלבד.״ וכידיד כאדם לו מסייע ״אני
 בן ישראלי בחור מתגלגל כיצד
 מבלי לארצות־הברית היוצא ושבע, עשרים
 מוקד לתוך אנגלית, אחת מילה לדעת

 ואל ארצות־הברית של הפוליטית הקלחת
המקו של והאקסקלוסיבי המצומצם החוג
 לנשיאות המועמדים משני לאחד רבים

1 ארצות־הברית
 למצוא אפשר זו לשאלה התשובה את

 צעיר, צייר גינצבורג, של המופלא בסיפורו
הציי אחד הפך קצרה זמן תקופת שתוך

 בארצות־הברית, ביותר המבוקשים רים
של מיפגש הופכות תערוכותיו כשפתיחות

 ומיליו־ בארצות־הברית הגבוהה החברה
 את לרכוש כדי בחור עומדים נרים

ציוריו.
 בארצות־ גינצבורג של הפטרונים אחד
 יהודי מעשירי קימלמן, הנרי הוא הברית

מסו עסקים בעל מולטי־מיליונר, אמריקה,
 כיום הבתולה. באיי אחוזות ובעל עפים

 ועדת כיושב־ראש קימלמן הנרי משמש
 מק־ של הבחירות לקרן הכספים איסוף

 הסי־ מאחורי הדוחף למנוע נחשב גאברן,
מדרום־דאקוטה. נאטור

 זמן ,1969״ב־ גינצבורג: יענקל מספר
קנדי, לטד שהייתה השערוריה אחרי קצר


