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 שהיתה- לבידים, לייצור לחברה קונה מצא
כמובן. בבעלותו

 מ־ יותר של שמשכורת־מנהל מסתבר,
 כוללת אינה דולר אלף ארבע־מאות

 קונים למציאת המנהל של שירותיו את
 שלום גם אמר כך מנהלן. שהוא לחברות
 היהודי הסופר היה שבה בעת עליכם,

״אמ הישראלי: מנדבן יותר מפורסם
 הבלתי־מוג- האפשרויות ארץ היא ריקה,

ויציב. אמת בלות,׳׳

אדם דרכי
בטוח הימור

 זנחה זוויגסון רות דוקטור
 הפולימרים בשטח בטוח עתיד

כן־הצייריב לטובת
ו רעי במצב־רוח אחד בוקר קמת היא

ה את מדענית. להיות לה שדי החליטה
 ואחרי רב בעמל השיגה שאותה דיפלומה,

המי חרוטות שעליה לימודים, שנות שש
ב עמוק הטמינה לכימיה,״ ״דוקטור לים

לה החליטה לווינסון רות דוקטור מרתף.
ציירת. יות

לי שנות שש אחרי וג׳וקרים. נגנים
 עבודה שעות 150( רבה עבודה ציור, מודי
 לפעמים ייאוש ציור), לכל מקדישה היא

 גאה ניצבה היא להצליח, רצון והרבה
 שם לבנים, יד בית בטרקלין ומאושרת

שנהרו הרבים האורחים פני את קיבלה
במעבדה לווינסון ד״ר

— ודברים אומר ללא

תמו כל שלה. הראשונה לתערונת־היחיד
בערב־הפתיחה. כבר נמכרו נותיה

 לצייר אוהבת אהבה. על מציירת ״אני
 ),35( רות סיפרה עירום,״ ג׳וקרים, נגנים,

 עם מתמודדת ״אני ומלאת־מרץ. חייכנית
ה והסוריאליזם. הקלאסי סיגנונות, שני

יצי הוא בתערוכה, אליו שהגעתי הישג,
 כמת־ הנראה דומם גוף של אפקט רת

נועע.״
 שב־ בבוסטון בהיותה לצייר החלה רות

לב של תקופה היתד, ״זו ארצות־הברית.
 גבי, בעלי, עם ״הייתי מספרת. היא טים,״
 בבית־החולים מחלקת־ריאות מנהל שהוא
 פיתאום בהשתלמות. שם והיה הרופא אסף

 חרבה עצמי לבטא יכולה שאני לי התברר
 התפתח הדימיון מילים. בלי טוב יותר

 שזה וראיתי חדשים, לאופקים ונפתח
לי.״ מצליח

 את למדה לארץ, לווינסון ד״ר כשחזרה
 בקרמן אלכסנדר, הציירים מן התיאוריות

 בבר הראשונה, התערוכה ״אחרי ועוקשי.
 ברוצ׳ס־ בחו״ל, תערוכה שאפתח אלי פנו
 כעלי עם אסע לשם שבארצית־הברית, טר

 השתלמויות לצורך שוב הבנות, ושלוש
מספרת. היא גבי,״ של

ב בעיקר לצייר, ממשיכה היא בינתיים
שימו באמנות עוסקת היא בימים לילות.

 המשותף לבית בכניסה למשל, יותר. שית
 ברחובות, לווינסון מישפחת מתגוררת שבו

 פשוט ״זה :קיר־הפניסד, גבי על רות ציירה
 מדוע יודעת אינה והיא מכוער.״ היה

רחו של המצוייר ״הבית לבית קוראים

 לדבריה, אחרת, שימושית אמנות בות.״
הבנות. גידול היא

 דוקטור מבויימים. לאנשים רק
 רק ציוריה את למסור מוכנה לווינסון
 שמבקש מי ״לכל מאד. מסויימים לאנשים

 אותה שיקנה אומרת, אני תמונה לרכוש
 לחיות יוכל שלא מרגיש הוא אם רק

 עד תמונה כל אחרי עוקבת אני בלעדיה.
 אחר- גם הסופית. לתחנתה מגיעה שהיא

תכו לעיתים הקונים בבתי מבקרת אני כך
 הוא תמונה כל אל שלי הקשר פות•

שלי.״ ילדה היתה היא כאילו
 שכן מצטערים, קצת וייצמן במבון
מב עתיד עם מעולה מדענית ״הפסדנו

הב אותה כשראו אבל אומרים. הם טיח׳"
 בערב- ומאושרת זוהרת המדענים, ריח

 ״היא לה. לסלוח מוכנים היו הפתיחה,
 להמר. מוכנים הם גדולה,״ ציירת תהיה

 חסרות- קביעות מפיחים שאינם ולמדענים,
להאמין. בהחלט אפשר בסים,

חיפה
ה בי קופה החרוז

 מאחרייהקדעים שלט רבות שכיב
 אדטוביה יצחק

— בחיפה שקרה מה בבד
גשכח כשהוא ונפטר

מצאו חיפה, של הפקומייס העסקנים

 חדש. תחביב האחרונים בחודשים להם
 השסועה העיר את ובוחנים צופים כשהם

 מעלים הם המנהיגות, מבחינת והפגועה
 הטובה.״ בתקופה היה ״איך זיכרונות:

 תקופתו כמובן היתה, הטובה״ ״התקופה
 ללא־מיצ' שילטון ששלט חושי, אבא של

שלו. בחושיסטאן דים
 קיבלו בחיפה העבר על המתרפקים בל
 העמידה אשר נוספת, מהלומה שבועיים לפני

לדע המצערת, העובדה בפני שוב, אותם,
 סופית. מת בחיפה החזק השילטון תם:
 פטירתו על בעיר נודע כאשר זד, היה
.73,-ד בן אלטוביה, יצחק של

 אדם מכל יותר סימל, אלטוביה יצחק
 אבא של היד־החזקד, שילטון את אחר,

 מאוהבי־הפירסום. היה לא אלטוביד, חושי.
 כ־ מאחרי־הקלעים, מלאכתו את עשה הוא

 נצר שרגא של משוכללת מעין־מהדורה
המפורסם.

 הבוש־המישק־ נמוך־הקומד״ אלטוביח
ה אך המכסיפה רעמת־השיער ובעל פיים

ב הנמלים שירותי ממקימי היה דלילה,
 סולל מטעם אותו וניהל (שנ״ם), חיפה׳
 הפך הזמן במהלך רבות. שנים משך בונת

 הסלוני- והסווארים הפועלים של מנהיגם
 אבא של יד-ימינו והפך בנמל, קאים
 וזה אלטוביה, את קירב חושי חושי.
 פועלי של תמיכתם את בתמורה, לו, אירגן
 הפועלי העורף התבסס עליהם אשר הנמל,

חושי. של המפורסם
 תקופה תוך רס״י. שגיאת־חייו:

 בחיפה. הכל־יכול לאיש אלטוביה היה קצרה
 המפורסמת ב׳ קופה על הממונה היה הוא
 שממנה האדירה הקרן היא חושי, אבא של

 לחיזוק לפעולות הכספים את חושי שאב
 המנהיגים מן היה הוא בעיר. מעמדו

 אשר הפועל, סדרני של הבלתי־מעורערים
הנמל. עיר על חיתיתם את הטילו

 הוקמה כאשר במפא״י, הגדול בפילוג
 אל- התנדנד ואלמוגי, בן־גוריון של רפ״י

 שיידע מבלי מיספר ׳שבועות משך טוביה
 שיחה באלמוגי. או בחושי לבחור: במי

 עם אלטוביה עבור אלמוגי שאירגן קצרה
לרפ״י. להצטרף אותו שיבנעה בן־גוריון,

 ארוכה לשורה אלטוביה הצטרף בכך
 חייו שגיאת־חייהם. את שעשו אישים של

 שנים, עשרות ממלכתו שהיה חיפה, בגמל
 באלה נקם חושי אבא ביותר. קשים הפכו

המ מידידיו היו אם אפילו בו, שבגדו
ביותר. קורבים

ב אלטוביה נלחם עוד שנים שלוש
 שנ״ס נרכש כאשר אולם החדש, מצבו

 ונעלם עזב, הוא הנמלים רשות על־ידי
בעיר. הפוליטית המפה מעל

 בני- גובהו פטירתו, על בעיר כשנודע
 שרק העסקנים, של זיכרונם כי מישפחתו

 חיל- נתפסים היו מעטות שנים' לפני
 קצר אלטוב״ה, של לשימעו רק ורעדה
 וזרם אותו, הספיד לא עיתון אף ביותר.

 היה שבקריית־חיים לביתו שבא המנחמים
ביותר. דליל
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