
 צעירים ציירים של עבודות והציג
 בתחילת הנמצאים ובלתי־מוכרים,

 לא ארגמן גלריה האמנותית. דרכם
 שבו מקום אלא מיסחרית, גלריה היתה
 בשטח חדשניות עבודות הציגו

 גם היו הצעירים הציירים לצד האמנות.
 מנשקה כמו יותר, ותיקים ציירים

 בגלריה שהציג הראשון שהיה קדישמן,
שנים. שלוש לפני פתיחתה עם

 מצייר כסף ארגמן לקח תמיד לא
 במקום בגלריה. עבודותיו את שהציג
 האמנים עם מגיע היה הוא הכסף

 ברישומים, לו משלמים היו והם להסדר
ציורים. או הדפסים,

 הגלריה לאנשים״. טוב .עשד!
 מחמש יותר להכיל יכלה לא הקטנה
 אחת כל שמידות פעם, בכל עבודות

 הגלריה סנטימטרים. 100x70 מהן
 לעבור שנהגו בציירים, דחוסה גם היתה

 לומר כדי לארגמן ולהיכנס בסביבה
 ללגום שש־בש, איתו לשחק שלום,
קפה. או בירה

 של במחיצתו נעים היה לציירים
 סימפטי אדם היה הוא ארגמן. ישראל

 החברים מאוד. מופנם אך וידידותי,
 היה האחרון שבזמן ראו אליו הקרובים
 במצב־רוח שרוי היה הוא מדוכדן־.

מעסקיו. מרוצה יהיה ולא קודר
 מישפחתו ובני הקרובים חבריו

 את לעשות צריך היה לא .הוא אמרו:
 עשה הוא וכועסים. כואבים אנחנו זה.

 העובדה מעצם אנשים להרבה טוב
 עליו כועסים אנחנו בסביבה. היה שהוא
כזה.' פיתרון מין מצא שהוא

 השישי ביום תיפתח ארגמן גלריה
 במוצאי־ שהתכנסו הציירים השבוע.
 פורטרט יביא צייר שכל החליטו השבת

 תוקדש והתערוכה ארגמן, ישראל של
לזיכרו.

פשעים
עםו־ בפרו

 בארץ, מהכלא נמלט הוא
 שע6 כעימקי הצליח

רו.6ב 06ונת ורט8רגק6כ
 בעיתונים הופיעה זה שבוע בתחילת

 בעשר החשוד ישראלי כי ידיעה
 פי על פרו, בירת בלימה נעצר רציחות
אלברט הישראלי, האינטרפול. בקשת

אלמקיים נאשם־ברצח
נרצחים 10

 ממשלת על־ידי מבוקש אלמקיים,
גרמניה.

 מיש־ בני תגובת התפרסמה למחרת
המת אלמקייס, אלברט של פחתו

 על ידעו לא אשר באשדוד, גוררים
 את ראו שבו היום עד הימצאו מקום

בעיתון. הידיעה
 למיש־ מוכר היה אלמקייס אלברט

 כאלים אותו שהגדירה ישראל, טרת
 אלי חברו, עם יחד שנשפט מאז וקשוח,

 דורית בחיילת ההתעללות בגלל בכר,
 בדירתם יחד איתם שגרה בוזו

בירושלים.
 מרובה לפירסומת אז זכה המישפט

 על הופעלה אשר האכזריות בגלל
החיילת.

 את פירסם )2107( הזה העולם
סיפרה שבו החיילת, של וידויה

2393 הזה העולם

ניצן רוני שר אביו
 שלך שהבן לך להגיד מצטער .אני

 אותך אהב משהוא יותר אותי אהב
 הרצל אמר במעשיהו,״ היית כאשר
 ניצן, לאליהו מישפטו במהלך אביטן

שנרצח. רמלה כלא מפקד של אביו
 מרמז יותר הסתתר אלה במילים

לא איש אולם האב. של לעברו אפל

 התעקש. הזה העולם אולם מעשיהו.
 שנים לפני כי לו גילה אביטן והרצל
 בכלא אסיר האב ניצן היה אחדות

 אחד היום שהוא אביטן, מעשיהו.
 ושוד ניצן רוני ברצח מהנאשמים

 בכלא תקופה באותה ישב קרן־אור,
ניצן. רוני אז עבד שם באר־שבע,

ניצן מנהל־כלא
טן את אהב - אבי

 מפקד של אביו כי להאמין היה יכול
 אי מסובך היה והקפדני הקשוח הכלא
בפלילים. פעם

 אביטן, של סניגורו אפילו
 נשאל אשר יפתח, דויד עורך־הדין

 הוא כי אמר, האלה המילים לפרוש
בכלא בזמנו עבד ניצן של שאביו חושב

 הגיעו אחד יום מם. עבירות
 מאסירים באר־שבע לכלא שמועות
 ניצן של אביו כי במעשיהו, שישבו
 מס־הכנסה, של עבירות על נשפט
 מעשיהו. בכלא מאסר תקופת ומרצה

 אפילו הלך ולא לאביו כלל דאג לא הבן
בכך, התעניינו האסירים בכלאו. לבקרו

 אינו מדוע הכלא מפקד את ושאלו
 ענה הוא אביטן לדברי אביו. את מבקר
לעצמו״. לדאוג יכול .הוא להם:

 תגובתו את לקבל ניסה הזה העולם
 זה. מפתיע לסיפור ניצן אליהו של

 הזה העולם כתבת אליו ניגשה כאשר
 היא, עיתון מאיזה מייד האב שאל

 הזה בהעולם מדובר כי שמע וכאשר
 מדבר״. לא אני הזה העולם .עם אמר:
 התפרסמה כשנה לפני כי הסביר הוא

 בה מצא שהוא בנו, על כתבה בשבועון
לעורך אז טילפן הוא אי־דיוקים.

 כך. על ולדון איתו להיפגש וביקש
 כזו, לפגישה העורך הסכים לדבריו,

 למרות לפועל יצאה לא הפגישה אולם
 האב. של ונשנות החוזרות פניותיו

 העולם עם לדבר רוצה לא אני ״לכן
 ופנה הלבן השפם בעל הגבר חזר הזה;

ללכת.
 את רוצה היא כי לו הסבירה הכתבת

 הוא כי אביטן של לדבריו תגובתו
 גבו את הפנה הוא אך בכלא, ישב עצמו

 תוציאי לא מלוכלך, .עיתון והפטיר:
■ אלון אילנה מילה'. ממני

ניצן אסיר־לשעבר
אביו את מאשר יותר -

 בידי שעברה העינויים על בפרוטרוט
 כיבו הם אלמקיס: ואלברט בכר אלי

 גופה, חלקי כל על בוערות סיגריות
 לעץ באזיקים אותה שקשרו אחרי

בבית־הקברות.
 לכמה נשפט אלמקייס אלברט

 ובחופשה שטה, בכלא ישב הוא שנים.
 מהארץ. נמלט וחצי שנה אחרי שקיבל

 חיפושים אז ערכה ישראל מישטרת
 על ידעו לא אשר קרוביו, את והטרידה

 עם קשר כל ניתק הוא הימצאו. מקום
 הופיעה כשתמונתו השבוע, ורק הארץ,

 אלברט בגורלו. עלה מה ידעו בעיתון,
 ולבסוף באירופה, הסתובב אלמקייס
 עם התחבר שם בגרמניה, התיישב
 (שץ), בלום גד אחר, ישראלי עבריין
בפרנקפורט. שפעל
 העבריינים רוב על אימה הטיל שץ

 שטרסה, במוזל שפעלו הישראלים
 רוב פרנקפורט. של הפשע רחוב

 הרואין, בסחר שם עסקו הישראלים
 שבאו זונות, סרסורי היו והנותרים
 בסחר ועסקו הזונות, בלווית לגרמניה

מישני. פרנסה כמקור סמים
 ששימעון(.כושי") בתקופה היה זה
 שברח עמיאל, יוסי עם יחד נעצר רימון

 ושם לדרום־אמריקה יותר מאוחר
נתפש.

 ואלמקייס שץ האחים. ביקור
 שניהם הפשע. רובע רוב על השתלטו
 דמי־חסות שגבו אלימים, עבריינים

הפשע. ברחוב מישראלים
מועד, עבריין שהיה לשץ, בניגוד

 רגיל. די בחור אלמקייס אלברט היה
 מישפחתו עם ועלה במארוקו נולד הוא

באשדוד, בבית־הספר למד ארצה,

 ביחידה שירת לצה״ל וכשהתגייס
באימונים. והצטיין מובחרת
 כוח כבעל ידוע והיה ג׳ורו למד הוא

 דבק בג׳ודו, ועיסוקו אהבתו בגלל רב.
 פעלו ואלמקייס שץ יאנג. השם בו

 לאותו עד מפריע, באין בפרנקפורט
 לביקור אלפרון האחים הגיעו שבו היום

שטרסה. במוזל
 מגיבעת־שמואל אלפרון לאחים

 שכינויו אסייג, יצחק בשם פועל היה
 היה איציק אותו מארוקו. איציק היה
 בזנות שעסקה אשתו, של סרסור גם

 שץ על אהוד היה לא הוא בפרנקפורט.
 פעם ששימש מפני אלמקייס, ואלברט

 נהגו הם שלהם. חבר נגד מדינה כעד
 בכינויי אותו ולכנות אותו להשפיל

 האחים של לרוחם היה שלא דבר גנאי,
 על התנפלו הם הימים באחד אלפרון.

אותו. והיכו שץ
 תקופה ביריות נרצח מארוקו איציק

 קבוצות בין השינאה אחר־כך. קצרה
 ידועה היתה ושץ־אלמקייס אלפרון

בפרנקפורט. לכל
 האחים לקחו הרצח אחרי מייד
 תחת אסייג של אלמנתו את אלפרון
 כי אומרים, אותה. והסתירו חסותם

 שץ נגד עדות־שקר מסרה בהשפעתם
 אותם זיהתה כי וטענה ואלמקייס,

בעלה. כרוצחי
 שץ, את שהכירה גרמנית מישטרת

 שץ אותו. ועצרה זו להזדמנות ששה
 למאסר־עולם ונידון ברצח הואשם

 נמלט אלמקייס ואלברט בגרמניה,
 הוא שנתיים במשך לדרום־אמריקה.

 עד למיניהן, בהברחות שם עסק
בפרו. השבוע שנתפס

חיים דרכי
התעלפה האם
 המעצר סל6ס מעל קפץ הבן

 השוטרים אמר. את לנשק כדי
התעלמה. והאם צעקו

 לפתע קפץ מוקדמת התראה בלי
 ועבר הספסל מעל הצעיר העציר
 יום מאחוריו. שישבה אמו, ליד לשבת
 באולמות מאוד עמוס יום הוא הששי

 אולמו וגם בית־המישפט, של המעצר
 יוצא היה לא קוהלת בנימין השופט של
 הרחום האולם הרב, החום הכלל. מן

 גרמו העצירים של הגדול ומיספרם
 כאשר ולכן, גדולה. עצבנות לשוטרים

 הספסל, מעל קופץ הנער את ראו
עשתונותיהם. את איבדו

 הבחור על זינקו שוטרים כמה
 הבוכיה. האם ובין בינו בכוח והפרידו

 עבריין עם עניין כאן שאין ברור היה
 ,18 בני חיילים וחברו, הנער רגיל.

 הם מגנזיום. מהצבא שגנבו בכך נחשדו
 בבית- החומר את קנו הם כי טענו

 מעצרם על החליט השופט מירקחת.
 והאם אחדים, לימים השניים של

 קפץ אז בוכה. החלה מאחור שישבה
 ולנשקה. אותה לנחם כדי הנער

 את הובילו ביניהם, שהפרידו השוטרים,
 המדרגות לעבר בתוקפנות הנער

 מיהרה האם לחדרי־המעצר. היורדות
 ללטף כדי הססנית יד ושלחה אחריו,

שייעלם. זרועו'לפני את
 התאפקו. לא העצבנים השוטרים

נשלחת האם של ידה את ראו כאשר

 נפלה והיא אותה דחפו הצעיר, לעבר
 נרגשת בודאי שהיתה האשה, לארץ.

 כוס ורק הכרתה את איבדה ומודאגת,
 רגעים וכמה השוטרת לה שהביאה מים

 להחזירה הצליחו ההומה לאולם מחוץ
 ידאגו כבר האלה .השוטרים להכרתה.
 עורכת־ אמרה עבריין,״ יהיה שהבחור

המחזה. לכל עדה שהיתה דין

ד תרסיס נזקים ע
 כיתו את לשרוך גיסה הכעל

גזקים. גד3 תרסיס כעזרת
 הבית את ריסס הוא בסרטים, .כמו
 ניסה ואחר־כך ג׳וקים נגד בתרסיס
 חוקר־המישטרה הסביר אותו,״ להצית
 כי סיפר הוא קוהלת. בנימין לשופט
 עם מסוכסך אוסמן, יעקב החשוד,
 קטטה ביניהם פרצה וכאשר אשתו,
 ג׳וקים נגד בתרסיס השתמש רצינית

אותה. לפתור כדי
ל מבית־המישפט ביקש החוקר

 .איני להסתכלות. הגבר את שלוח
 החשוד משלוח מחייב דבר שכל חושב

 קוהלת השופט ציץ להסתכלות,״
 להימנע יסכים אם אוסמן את ושאל

 בכך נאחז החשוד בביתו. מלבקר
 הכנתי אתמול כבר .אני בקש. כטובע

 מהבית,״ להסתלק כדי החפצים כל את
לשופט. אמר

 15 של בערבות אותך משחרר .אני
 לו אמר לדרכך,״ ולך שקל, אלף

 את תפריע שוב אם .אבל השופט.
 למעצר תיכנס לאשתך תציק או הסדר
זמן.״ להרבה בפנים
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