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ע לנז קו ה ת־ צג ה ה חרונ א ה
 !החשוד ישב זירות 150 77בנ

במעצר יום 60
קול הצגת לראות אטיאס ג׳ורג׳ כשיצא

 בדעתו להעלות יכל לא בדרייב־אין, נוע
 אבל יום. 60 כעבור רק לביתו שישוב
 באחד הוקרן אטיאס שראה הסרט :עובדה

 — אלה בימים ורק אוגוסט, סוף מימי
 וארבעה מישפטיות ערכאות ששלוש אחרי

לביתו. חזר הוא בעניינו, דנו שופטים
 אחד היה במיקצועו, נגר )31( אטיאם

 כוכב של ממותו שהושפעו רבים מאותם
הנוסטאל בגל ונסחפו פרסלי אלוויס הזמר

 יצא בן־דודו עם יחד לאחר־מכן. שבא גיה
 מסרטיו אחד בהקרנת לחזות מקרית־גת

 ברכות אהביני — אלוויס של הפופולריים
 עם יחד אוגוסט. חודש סוף מימי באחד —

 הדודנים התאכזבו אחרים רבים צופים
המוק שהסרט באיחור, קצת לגלות אטיאם

 אחר, סרט אלא לראות שציפו זה אינו רן
ועד אהבה ששמו בשחור־לבן, יותר, ישן
נה.

 מאוכזבים מאות עם יחד הכסף. את
 ה- מישרדי אל אטיאם פנה אחרים צופים

 בחזרה כספו את לקבל ודרש דרייב־אין,
 הוא לחינם. ובא הוטעה שלדבריו, היות
 הארוכה הנסיעה מן הערב, מהפסד נרגז

ה ומן התל־אביבי לקולנוע עד שעשה
 בית שבעלי כך על ועמד שנכזבו, היקוות

 שנגרם הכספי הנזק על אותו יפצו הקולנוע
 לרנר באבינועם פגש אטיאס לטענתו. לו,

 השניים ובין הדרייב־אין מבעלי אחד ),30(
 150 סך לרנר שלף שבסופו ויכוח התפתח
לאטיאם. ומסרו לירות

 תל- מחוז מישטרת דובר פירסם למחרת
 המיש- הכרוניקה ידיעות שאר בין אביב,

 חשוד של מעצרו על ידיעה גם טרתית,
 הדרייב־אין. מבעלי חסות דמי בסחיטת

 המיש־ שופט־מעצרים. לפני הובא אטיאם
 בית־הקולנוע בעלי על שאיים טענה טרה

 גיליון הציגה חסות, דמי לסחוט במטרה
 כי כביכול, שהוכיח, קודמות הרשעות

 עשיר. עבר בעל אלים ברנש הוא אטיאס
למעצר. אותו שלח השופט

 של פרקליטיו נידחה. העירעור
ויו רובינשטיין מנחם עורכי־הדין אטיאס,

 בתיק, מטפלים החלו שפטל (שפי) רם
ונחרדו.
 שבו אטיאם, של כביכול הפלילי העבר

 שלה, המעצר בבקשת המישטרה נפנפה
 עם מישפחתיים בסיכסוכים רק קשור היה

ממנה. בנפרד חי שהוא אשתו,
 את עזבו המיקרה שבליל התברר, עוד

 שבאו הצופים 2000 מכלל כשליש הקולנוע
 נתן ולמרביתם אלווים, של סירטו להקרנת

 בית־ באותו אחר לסרט הזמנה לרנר
קולנוע.

ש בערר שדן דבורין, המחוזי השופט
 לא אטיאם, של פרקליטיו על-ידי הוגש
 וקבע: אטיאס של לשיחרורו סיבה כל ראה

 עדי ארבעה בשמיעת שמדובר ״...כיוון
 כנראה הם שניים שמתוכם בלבד, תביעה

 לי נראה המישטרה, מטעם טכניים עדים
 עד להסתיים יוכל זה בתיק הטיפול כי

 לגמר עד המשיב ייעצר לפיכך מהרה.
ההליכים.״
בכלא. למישפטו להמתין נשלח אטיאם

שניר מה על בנקל ויתרו לא פרקליטיו
 הפרט, בחופש יסודית כפגיעה בעיניהם אה

 שהשופט אלא העליון. לבית־המישפט ופנו
הערר. את הוא אף דתה ויתקון אלפרד

מת החל המישפט בערכות. שיחדור
 עדי אילן. מנחם המחוזי השופט לפני ברר

 טענו הדרייב־אין, בעלי ובראשם התביעה,
 אי־שביעות־רצון היה לאירוע הרקע שאכן

השת שאטיאס סיפרו אך שהוקרן, מהסרט
 את לו לתת לשכנעם כדי באיומים מש

 פנו עדותם כשנסתיימה לדעתו. לו המגיע
חו בבקשה ושפטל רובינשטיין עורכי־הדין

וה בערבות, אטיאס של לשיחרורו זרת
ל גם טל, המחוזי השופט נעתר שבוע
מת כשהדיון ״...עכשיו, וקבע: בקשה

 מייד צפוייה המישפט בית ותגובת נהל
 זו כנגד זו לשקול יש ההליכים, בסיום

 ובהרתעה, בתגובה החברתי הצורך את
 במידה לנאשם האפשרי העוול לעומת
זה. בשלב הנחה כמובן, וזוהי, — שיזוכה

 אינה שהעבירה קובע, אני זאת ״לאור
ההלי תום עד במעצר החזקתו מחייבת

 חלף עדים על להשפעה שהחשש כים,
 מהרשעו- המתגלה הנאשם, של ושאופיו

 של בדרך לניטרול ניתן — הקודמות תיו
טובה.״ להתנהגות התחייבות

לס דנשבץ ה דנוו מ ו
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א ונסה דימיונך את ל ט פ ח ו צ מ  ל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

ת מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,135 ד. ת. ״קשקשת״,
 שיתי :פרסים יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50.— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. וימיני הפיצריות

ת ש ק ש 2096 ק

ת ש ק ש 2094 ק

 אורי את להזמין לא לך ״אמרתי •
!״למסיבה גלר

תל־אביב ,6 מר רח׳ תבלין/ דדי
 :הפוליטי בחלל היצמדות תרגיל •
ליכוד.—ד״ש

רח׳ יהישלום, שאול
 פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי

דו־מישפחתי. קומקום י•
רח׳ הרשקוכיץ, מירב

רחובות ,13 גורדון
בהריון. לכלה נישואין כוס •

 הגיבור רח׳ שהון, שמעיה
תל־אביב ,10 האלמוני

 שני בטלוויזיה: מישדר־שירות •
האגרה. חלקי

 חטיבת רח׳ הופנר, רוברט
אשדוד ,2503/3 כרמלי

ת מסעדות קיו טל אי
ם ככר תל־אניב,  288800 של. אתרי
,4 ישראל מלכי ככר תל־אביב,

263987 טל.
,24 אגן־גבירול רח׳ תל־אביב,

266177 טל.
 221681 טל. 93 דיזנגוף תל״אביב,

 640201 טל. ,20 הנביאים רבי חיפה,
252654 טל. רופיו דרך חיפה,

כשר 43 יפו רח׳ ירושלים,
 כשר 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 102 הרצל רח׳ רמלח,
 התיירות מרכז אילת,
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