
 שלו. הבחירות לקרן דולאר מיליון כרבע
וושינג לעשירי שנערכו המסיבות באחת

הרוכ בין היו התדפיסים, נמכרו שם טון,
ושיר ביטי ווארן כמו קולנוע שחקני שים

יה מראשי סרנוף, סטנלי ד״ר מקלין. לי
 למק־גאברן אז ניגש ארצות־הברית, דות

 שאני הראשונה הפעם ,זוהי :לו ואמר
 מאשר יותר עם פוליטית ממסיבה יוצא

בלבד.״ הבטחות

היהודי, המולטינזיליונר קימלנזן, הנריהמיליונרים מועדון
 באיי אחוזות ובעל מסועפים עסקים המנהל

 יענקל לצייר עונד למענו, הכספים איסוף מסע בראש ועומד במק־גאברן התומך הבתולה,
מק־גאברן. ג׳ורג׳ של המיליונרים״ ב״מועדון חברותו על המעידה סיכת־זהב גינצבורג

 הראשון הנשיא
בישראל שייבקר

 למר יענקל צורף זו תרומתו זכות ף
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 תרם מהם אחד שכל מק־גאברן מתומכי
הבחי למערכת דולאר אלף 25מ־ יותר
הו המועדון מחברי אחד לכל שלו. רות

 שם את הנושאת מיוחדת זהב סיכת ענקה
 ג׳ורג׳ הכירו בו המקום — וונדסקוט

 שלהם. הרומן החל ובו מק־גאברן ואלינור
 מיוחדות בדירות שוכנו המועדון חברי

 הדי- המיפלגה ועידת בתקופת במיאמי,
 של כוי.אי.פיס נחשבו הם מוקרטית.
 כל או החלטה כל נוספת: זכות הוועידה.

 נמסרים לעשות, מק־גאברן שעומד צעד
לעיתונות. נמסרים שהם לפני להם

מק־גאב־ של לצידו היה שיענקל מובן
כאשר ״מייד במיאמי. הוועידה בימי רן

 באחוזתו קימלמן אצל מק־גאברן התארח
לראשו אותו הכרתי אז הבתולה. באיי
 לו: ואמר ג׳ורג׳ אל אז פנה הנרי נה.

 לנשיאות ירוץ לא הוא — נפל ,קנדי
מו אתה אם הדימוקרטית. המפלגה מטעם

 הכסף.׳ את שם אני זה, לתפקיד לרוץ כן
לרוץ. החליט ומק־גאברן קצר זמן עבר

ברצי בהתחלה אותו לקח לא אחד ״אף
 כדי עיתונאים מסיבת כינס הוא נות.

כ עצמו את להציג החלטתו על להודיע
 את עיתונאים. שלושה באו ובקושי מועמד

ב שורות בכמה פירסמו כך על הידיעה
 זוכר אני טיימס. בניו־יורק 54 עמוד

 לסעוד או לבלות יחד יוצאים שהיינו
לעיתו ניגש היה ומק־גאברן בוושינגטון,

 אתם ,מדוע ושואל: במקרה שפגש נאים
עלי?׳ כותבים לא

 ,אתה לו, משיבים היו הם דורג׳,׳ ״,היי,
למיליון.' אחד סיכוי לד שיש יודע

 חברתיות למסיבות רבות פעמים ״יצאנו
 לב. אליו שם היה לא איש בוושינגטון.

 יושבים היו אלינור, היפה, ואשתו ג׳ורג׳
 לגשת צריד הייתי ואני ושותקים, בפינה

דרינק. להם ולהגיש
 כשיהודי שנה, לפני שעוד זוכר ״אני

לכ ערך עשיר, בשר סוחר קולקר, בשם
 רשות ממנו ביקשתי קוקטייל, מסיבת בודי

 קולקר למסיבה. מק־גאברן את גם להזמין
 האף את עיקם הוא כרפובליקאי. ידוע

 אורחו יהיה דמוקרטי שסינאטור לרעיון
להי נאלץ אך הבחירות, שנת בתחילת

 שם משך לא מק־גאברן לבקשתי. עתר
דמוק מועמד על דיברו אם תשומת־לב.

 ג׳קסון, הסינאטור זה היה אפשרי, רטי
הסיכויים. מירב את לו העניקו שאז

שמק־גאב־ אחרי שבועות, כמה ״לפני
 הדמוקרטית, המיפלגה כמועמד נבחר רן

 לך יש ,אולי קולקר. אותו אלי צילצל
 ביקר שמק־גאברן מסיבה מאותה צילום

שאל.״ ■אצלי?׳ בה

נביאים
בבחירות

 לבחי- המירוץ שלפני תקופה ן*
 גינצ* יענקל מספר התידדנו,״ רות ץ?!■•
תמו כמה אצלי רכש ״מק־גאברן בורג.
 לשלם כסף מספיק אפילו לו היה לא נות.

בתשלומים. עבורן שילם והוא עבורן
 הורי את הבאתי חודשים כמה ^לפני
 אירח מק-גאברן בארצות־הברית. לביקור

 ב״ ביקור להם אירגן ואף בביתו אותם
 ניכסון. הנשיא של באורחיו בית־הלבן

 הסיור נערך בבית־הלבן, מבקרים כאשר
שומ של גדולה חבורה בלווית בקבוצה

 או ינשור לא אחד שאף המקפידים רים,
 הסיור זמן כל במשך מהקבוצה. יתחמק
 אחריה. ופיגר הקבוצה בסוף אבי הזדנב
 מהם ואחד לשומרים נמאס זה לבסוף

 לאביד בבקשה ,תגיד ואמר: אלי פנה
 אבא אל ניגשתי לקבוצה.׳ ויצטרף שיחזור
 לחפש לד יש מה ,אבא, אותו: ושאלתי

פה?׳
 את לתלות טוב מקום כאן מחפש ,אני

אבי. לי אמר שלך,׳ התמונות
 למק־גאברן, הסיפור את ״כשסיפרתי

נורא. צחק הוא

 מקניטה הישראלי, הצייר של אחותו בלה,משנחתית מחלוקת
 רשום עליו לבן, כחול כפתור בעזרת אותו

 אמריקה יהודי של בחירות כתעמולת והמשמש ואנגלית, בעברית ניכסון של שמו
מק־גאברן. של שמו עם אדום כפתור לעומתה מציג גינצבורג יעוקל הרפובליקאים,

הבו הציירים אחד שאני חושב ״אני
החד לעמודי גם שהגיעו בעולם דדים
במא עליהם שכותבים או הפוליטיים שות
 יענקל אומר הפוליטיים,״ המערכת מרי

 מערכת את ניהל ״כשמק־גאברן גינצבורג.
 המאבק במסגרת בניו־יורק שלו הבחירות

 תערוכה ערכתי הדימוקרטי, המינוי על
 לפתוח בא שמק־גאברן מובן בניו־יורק.

 הניו־יורק כתב למחרת התערוכה. את
 ניצל ,מק־גאברן מערכת: במאמר טיימס

 יענקל הישראלי הצייר עם ידידותו את
די גינצבורג שהו לערוך כ ה מ ך שהי  צרי
 לצוד ונועד כפתיחת־תערוכה להיראות

 הופעה — אחת במכה ציפורים שלושה
מ ועולה ישראלי יהודי, של במאורע
רוסיה.״

הת לא במק־גאברן יענקל של תמיכתו
 הוא אחד,״ ״יום בלבד. בידידות בטאה
 אצל ג׳ורג׳ של מקורביו ״ישבו מספר,
 חדשים רעיונות על וחשבו קימלמן הגרי

 הבחירות. למלחמת כספים איסוף לצורך
 אנשים רצו לא בשעתו בעייה. היתד, זאת

 מועמד של בחירות למערכת כסף לתרום
הצע אפסיים. נראו ושסיכוייו מוכר בלתי

 סידרה עבורו לצייר למק־גאברן אז תי
וההכ כתדפיסים שיימכרו ציורים, של
 הבחירות למערכת תיתרם ממכירתם נסה

 בנושאי מק־גאברן בחר במקום בו שלו.
 מנביאי חמישה של דמויותיהם :הציורים
 בגלל לא הנביאים, את בחר הוא ישראל.

 של בנו שהוא משום אלא ישראלי, שאני
 בעל- התנ״ך את המכיר אדוונטיסטי מטיף

 את לצייר כשסיימתי זוכר, אני פה.
 כל לזהות מק־גאברן ידע שבחר, הנביאים

 להסביר שאצטרך מבלי הציור, לפי אחד
מי. הוא מי

 במחיר נמכרו הציורים של ״ההדפסים
נאספו זו בצורה התיק. דולאר 2000 של

המי את לקבל עומד שג׳ורג׳ ברור היה
 אלינור את ״לקחתי יענקל, מספר נוי,״

 היו התאים הטלפון. לתאי ורצנו אשתו,
תפו היו הטלפונים כל עיתונאים. מלאים

 מק־גאב־ של אשתו את כשראו אבל סים.
 לקבל הצלחתי כך מקום. לה פינו רן

 את קיבלתי לבת־ים. שיחה הזמנתי שיחה.
 הערתי ישיר. בחיוג הורי של המיספר

 חמש היתד, בישראל השעה משנתם. אותם
 שג׳ורג׳ להם סיפרתי בוקר. לפנות וחצי

 היה הוא הופתע. לא שלי אבא נבחר.
 עצמו שמק־גאברן כמו ממש בכך, בטוח
 שני אולי היו הס שייבחר. בטוח היה

 ספק להם היה שלא היחידים האנשים
בבחירתו.״

 ייבחר שמק־גאברן יענקל מאמין היום
שבחי ספק לו אין ארצות־הברית. כנשיא

בחי מאשר ולישראל ליהודים טובה רתו
 את ״ראיתי ניכסון: של המחודשת רתו

 לפני עוד לבית־כנסת הולך מק־גאברן
או הוא שלו. הבחירות בתעמולת שהחל

 ומוקף יהודית חברה אוהב יהודים, הב
 מקורב שהוא חושב אני ביהודים. תמיד

 באר־ יהודים הרבה מאשר יותר ליהדות
ישי תלמיד שהיה שלי, אבא צות־הברית.

 עימו: ושוחח שנפגש אחרי עליו אמר בה,
 המילה רק זה יהודי להיות לו שחסר ,מה

והגיור.׳
 מק־גאב־ של בשמו למסור רוצה ״אני

 הסמיך שהוא ״משהו יענקל, אומר רן,״
האמרי הנשיא יהיה הוא :למסור אותי
ביש רשמי ביקור שיערוך הראשון קאי

ראל.״

 ״בשנה :יענקל מוסיף קל, הירהור אחרי
 לישראל, מק־גאברן את מביא אני הבאה

 לא ואם ייבחר אם — יהיה שלא מה
כנשיא.״ ייבחר

במדינה
סיעזטים

 עמל הרבה
שמל בדיך לח

 דיר- הערבי בכפר התעוררה שלא עד
ל החיבור בעיית התחתון שבגליל חנא
מועצה־מקומית. בו היתה לא החשמל, רשת

רו הם שגם התושבים כשהחליטו אבל
 כירות־חשמליות מקררים־חשמליים, צים

מועצה. להקים נאלצו תאורה, וסתם
 עם מגעים לנהל היה היחיד תפקידה

 קלה היתה לא זו ומלאכה החשמל. חברת
 שהמיב־ טענה חברת־החשמל ועיקר. כלל
 הוא לרשת־החשמל הכפר חיבור של צע

בכוח־אדם. מחסור בגלל מכוחה, למעלה
ה בתזכירים שהופיעו הנימוקים אבל

 טענו שם לחלוטין. שונים היו ממשלתיים
 לעבוד ששים הם שאין החברה מנהלי

 נסיון להם שיש משום הערביים, בכפרים
ב לאיחורים התכוונו ובכך איתם. מר

להצ האוכלוסייה ולהתנגדות תשלומים
העובדים. בחרו בהם במקומות עמודים בת

 נימוקים לסתור התקשתה לא המועצה
 ובניגוד לעבר שבניגוד טענו הם אלה.

 לשלם הכפר אנשי מוכנים אחרים לכפרים
תחי לפני עוד במזומנים, החשמל עבור

 העמודים בעיית את גם העבודה. לת
מוכ יהיו הכפר אנשי כי באומרם פתרו

 תמורת העמודים בעמדות לוויתורים נים
סדירה. חשמל שבאספקת היתרון

השלי עמדתה מרוסיה. גגראטורים
 אנשי את עודדה חברת־החשמל של לית

 לחדור בכפר, פעילים היו שממילא רק״ח,
 לייבא ולהציע המקומית המועצה לשורות

 הכפר את שיאירו כדי מרוסיה, גנראטורים
 החברה לטובות שיזדקק מבלי החשוך,

ברצי שקלה המועצה ואכן, הישראלית.
זו. הצעה נות

 הכפר תושבי שהציגו נוספת שאלה
לפ חברת־החשמל מעדיפה מדוע היא
 הכפר את לחבר וממהרת בשטחים, עול

 בעוד לרשת־החשמל, טול־כרם שליד זיתא
 הקדהירוק, בתהום ערביים כפרים עשרות

 נדחות קרובות ולעיתים בתור, ממתינים
בקשותיהם.

 ששר- משום החברה כך נוהגת ״האם
 השטחים כפרי בחיבור הרואה הבטחון,

 מדרכי אחת עוד הארצית לרשת־החשמל
 המתג?״ על ללחוץ איפה יודע הסיפוח,

הכפר. תושבי היקשו
 חברת- דובר פרידלנדר, יוסף תגובת

התעור יש ״לאחרונה לבעייה: החשמל
ל בקשר הערביים בכפרים גדולה רות

 כפרים הארצית. לרשת־החשמל חיבורם
 פנו עכשיו, עד בזה רצו שלא רבים,
 עשרות עם עובדים אנחנו בבקשות. אלינו

 מוגבלת חברת־החשמל תור. ויש כפרים,
 מצד פנייה באמת היתר, שלה. בכוח־האדם

 לרשת- חיבור אבל אלינו, הזד, הכפר
ממושך. תהליך הוא החשמל

ב הערביים הכפרים לחיבור ״באשר
 בזה. עוסקים לא בכלל אנחנו שטחים,

 לא אלינו מופנית היא פנייה, יש אם
 המימשל־ על-ידי אלא התושבים על־ידי
 לא ואנחנו פוליטית, שאלה זו הצבאי.

בפוליטיקה.״ מתעסקים

אדם דרכי
 לניי-ייר? מירושלים

בשלום
 ייתכן נתן, אייבי כד על ידע אילו

 עליו עוברת היתד, שלו הרעב ושביתת
קלות. ביתר
 סיפון על התענה שאייבי בימים כי

 לאסוף בתיקווה בניו־יורק, אוניית־השלום,
 ל- התחנה להפעלת נוספות רבבות כמה

 בשם ירושלמי יהודי ישב שידורי-השלום,
בירוש המשביר־המרכזי מול אדלר, מקם
הוא. אף רעב ושבת לים,

 למען מזונו את הקריב כנתן, אדלר,
ה נשיא הינו ,50ה־ בן האיש השלום.
בעולם. השלום למען הבינלאומית אגודה

פעו ״כל מפרט, הוא האגודה,״ ״מטרות
 אחוות בעולם: השלום את שתקדם לה

 ואיר־ הדדית עזרה לבבות, קירוב רעים,
אומות־העולם.״ חסידי בין פגישות גון

 לפתוח אדלר מקם מתעתד אלה בימים
יה ״זח לאו״ם. מיתחרה מוסד בירושלים

 ינסה והוא לשלום, העולמי המרכז יה
 לא שהאו״ם בעיות אותן כל את לפתור
 השנים.״ במשך לפתור רוצה לא או הצליח

)46 בעמוד (המשך


