
דגוף של חנותו הורס סולם) (על עיריה פועל
ודאיטליז אל התלייה מתא .״

 זה. במשפט ההליכים את לצלם שניתנה
 ■הפרטיות הרשימות מן כמה צילם זה צלם

 בית־המשפט. באולם לעצמו עשה שהנאשם
 במשפט לצלם עוד יורשה לא צלם אותו

יושמדו.״ — שעשה הנ״ל והצילומים זה
 זו החלטה לנדוי השופט קרא כאשר
הציבור. סקרנות התעוררה ברדיו, השבוע

 הוחלט למה צילם? מה שצילם? הצלם מי
זו? מעבודה לפטרו

 מילאו הממשלתית לישכת־העתונות אנשי
 ארבעה רק שיש מאחר אך מים. פיהם את

 קושי כל היה לא במשפט, ישראליים צלמים
החסר. מי לברר

 כאילו מסתבר המשפט בית מהחלטת
 ה־ הירושלמי צלם־העתונות בראון, ודרנר

האפש את הוגנת לא בצורה ניצל מצויין,
 שלא מעשה כביכול, ביצע לו, שניתנה רות

 חילופי־הדב־ סודיות את בכך הפר ייעשה,
 של סיפורו לסניגוריה. הנאשם בין רים

הצלם: מספר במקצת. שונה בראון
 מובן חזק. טלסקופ עם כרגיל ״צילמתי

 בפתק. כתוב מה אז לראות יכולתי שלא
התלה כך וכל הצילום את הגדילו במעבדה

 לעתונים. העתקות אפילו שהכינו עד בו
 והם הגרמנית לעתונות נודע הדבר אבל

 מה כל את מצלמים אנחנו כאילו פירסמו
 נבהלו העתונות לישכת אנשי כותב. שהוא

 החלטת לפני עוד מפוטר, שאני לי והודיעו
בית־המשפט.״

 ידעו שכתוב, מה לצלם האפשרות על
 מבחינה כן. לפני עוד הצלמים כל למעשה
 יכול בראון מסובך. הדבר אין טכנית,

התצ את למכור מעשהו, את להסתיר היה
 אמר זאת. עשה לא הוא תועפות. בהון לום

בראון:
 המדובר כאילו בעתונים, שנאמר ״מה
 היה זה נכון. אינו שטרייכר, אודות בפתק
 שהיה מבין אני חשוב. לא פתק פשוט
בי.״ בחרו אז לעזאזל, שעיר באיזה צורך

חל־אביב
בשכונה רעש

 התימנים, בכרם השבוע ששררה התכונה
 המבוקש מזויין פושע אחר למצוד דמתה

 ניידות שש המשטרה. על־ידי שבועות מזה
 חצי של איזור הקיפו שוטרים מלאות

 המטרה: צפופת־מיבנים. בשכונה קטן, רחוב
מור. בר־כוכבא שבנה קירות שני הריסת

ב מפורסמת משפחה היא מוך משפחת
 המשפחה, אבי לטובה. דווקא לאו — כרם

ל פעמים שלוש נידון ),60( דביר יהושע
ה המושל על־ידי פעמיים ניחון תלייה,
 המדינה. נשיא ידי על אחת פעם בריטי,

 ילדים, 17 להוליד לו הפריע לא זה כל
 בר״ ,הבכור בנו נכדים. 36ל־ סבא להיות
 נידון להיות הוא גם הספיק )40( כוכבא

 נשיא ידי על ניחון המנדאט, בזמן לתלייה,
שנים. מספר לפני ושוחרר המדינה
 בר־ חיפש אותו, עזבה שאשתו לאחר
 להיגרר להוסיף לא כדי בחיים עניין כוכבא
חנות לפתוח החליט הוא הפשע. עולם לתוך

ולהת מחייתו את למצוא יוכל בה קטנה,
 עמד אביו של איטליזו מול בכבוד. פרנס
 השכנים אל ניגש הוא ישן. ערבי בית
ל שילם רוצים, הם כמה אותם שאל

 הוא עבורו. לירות 3700 המקום דיירי
 דבר, של לאמיתו נמצא, שהבית ידע לא

הנפקדים. נכסי על האפוטרופס בידי
ש ע ר ע. ה רי פ ה את שרכש לאחר ה

 את השקיע לבנותו, כוכבא בר החל מקום,
 קירות שתי בנה זו, בעבודה והונו כוחו כל

הגג. את לצקת ועמד מלבנים
 ש־ לאחר במקום. המשטרה הופיעה השבוע

 ה־ פועלי באו פעמים, מספר ונקנס ׳הוזהר
הקירות. את להרוס שוטרים, בחסות עיר״ה

 את כן לפני עוד לאסור נזהרה המשטרה
 דויד הצעיר אחיו ואת עצמו בר־כוכבא

לשוטרים. בכח להתנגד שניסה ),13(
 ב־ הסתובב בר־כוכבא של הזקן אביו רק

 עשינו ״מה שכול: כארי הבניין קירבת
 היה שלי הבן כסה? לנו עושים שהם להם
 נותנים לא — טוב להיות רוצה עכשיו רע,
למה?״ למה? לו.

 הרעש, ברחוב, שהצטופפו האנשים מאות
לפוע הפריעו האב של והבכי הבוז קריאות

 הסתלקו ההריסה של הראשון ביום לים.
 בלבד, קטן חלק להוריד שהצליחו לאחר

לחנות. כניסה למנוע שוטרים, שני השאירו
 ״אם הוזתיקים: הכרם מתושבי אחד העיר

 כאן יהיה החנות, את לבנות לו יחנו לא
רעש.״ הרבה בשכונה

אורחים
חזר חלאסקו

 .,1ב.מ.ו מטיפוס הדורה, ספורט מכונית
 ברחובות השבוע דהרה בלבן־שחור, צבועה

 אותה נהג מסחררת. במהירות תל־אביב
 לרבים מוכר שהיה שזוף, בלונדי צעיר

 הצעיר, הפולני הסופר ושבים. מהעוברים
חלאסקו. בשבוע) השמיני (היום מארק

 הארץ, את כשנה לפני חלאסקו עזב כאשר
 מצבו היה מספר, חודשים כאן שבילה אחרי

 שהסתבך כרוני, כשתיין המדרגה. בשפל
הת גרועים, בבתי־מלון גר המשטרה, עם

 למחייתו לעבוד נאלץ — חסר־פרוטה הלך
למרצפות. ובבית־חרושת בבניין

ה ששחקנית בעת ממנו שנפרדו ידידיו,
 לקחתו באה זימן סוניה הגרמניה קולנוע

 בראשם. לו נדו בארץ, לו נישאר, ואף אליה
 ממולדתו שברח הסופר כי האמינו לא הם

לגדולתו. יחזור
 הגיע שבוע לפני פירסומת. ללא
 חסר־פרוסה. היה לא שוב כמנצח. חלאסקו
כ במכס, לירות אלף 12 לשלם כשנדרש
 זאת. עשה היקרה, מכוניתו עבור פיקדון

 ״אולי הרגל: מתוך אמר בידיד, כשנפגש אף
 אחר־כך לירות?״ חמש לי להלוות לך יש

התנצל. החדש, במעמדו נזכר
 חלאסקו הספיק מישראל העדרו בתקופת

 את ניצל הוא כולה. אירופה פני על לסייר
שלו של לתקופה יצאה שאשתו העובדה

 שם להסריט כדי להוליבוד חודשים שה
 ידידיו עם להתראות כדי לישראל ובא סרט,

)21 בעמוד (הסשן

ן20 ] ^ ת. ו ' ו ג י ב ס ה רות אגו 48 ז

י ו נ ת שי ב ו ת — כ
 להג־ ?פז1גו\ז בגזבגזג, ארז התפוגה הגזיגגי

 פובגפיית הגזיגגיית לגזהלוןה בך פל \־יפ
.כתפולהז. פיבגבית לגזגגפ כרי גזראפו,

.

שלנו ב׳ תכנית לפי
להציע לנו מאפשרים התיירות מרכזי כל עם בינלאומיים הסכמים

1961 בקיץ לאירופה טיולים
1 עממיים במחירים

חדשיים) תשלומים 8-4ב־
1 ------------------------;הכאים הטיולים------------------------ )
1 — איטליה — יוון - לקפריסין /
( אוסטריה — שויצריה — צרפת (

1 איטליה. לפירנצה, ימים) 21( לימודי טיול כ״כ

ן — מוגבל המשתתפים מספר —

1 אצל: והרשמה פרטים

ם י ף אח ו מ ה ר ב א
ה ( ר ב ת ח ו ר י י ת ת ל ו ע י ס נ ל ן ו
( 65217/8 — 65265 טל. ;3 בית אחוזת רח׳ תל־אביב, 1

128211 חזה העולס


