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 אכדרי של האחרונה ההפגנה
 פל מו3 הסתיימה קלציינסקי

 הניעו פאשר :הקודמות ההפננות
הצלמים

 אנדרי הצייר הסעיר משנה למעלה לפני
 ונדמה הישראלי, הציבור את קלצ׳ינסקי

 רבים כה אשר ישן, פצע פתח כי היה
מלא באמצעים בעיקר אותו, להגליד ניסו

בשגרי חדר על השתלט אנדרי כותיים.
אנ כמה כלא בתל־אכיב, הגרמנית רות
 כמחאה השגרירות את לפוצץ ואיים שים
 המערבית ■גרמניה שילטונות מגמת על

הנאצים. כנגד החוקים את ליישן
 המיש־ עם ממושך ומתן משא אחרי

 את ושיחרר אנדרי, עצמו הסגיר טרה,
בכפ בו לטפל אז הוחלט הערובה. בני
 שהיו כפי להאשימו, ולא משי של פות

גי הפך אנדרי אחרים. חוטפים מאשימים
רגי בגלל התקבלה, והסלחנות לאומי בור
הנושא. שות

שוב אנדרי איים אחדים חודשים לפני

 מאנדרי, כאלה מאיימות הפגנות הרבה
 חוקי נגד המפגין יושלך כן אם אלא

 לתקופה לכלא גרמניה, של ההתיישנות
חולים. בבית יאושפז או ארוכה,

עיתונות
שפחה שבזו מי
 האמוגד בית7 ״האחים״ בעיקבות
 להפיק ירושלמי עיתונאי מציע
שרת יומן לפי ״הגיסים״, את

 בישר חדש פוליטי חוג של הקמתו על
לקור ברגע נחום העיתונאי שעבר בשבוע

 ברנע כינה רשמי, שם בהיעדר דבר. אי
 עשרות כמה לדבריו, המונה, החוג, את

 ״חוג* בשם ירושלים, תושבי כולם איש,
יומן־שרת״.

הוא. כן החוג של וכשמו
 למועדון־חברים בדומה החדש, !החוג

 המועמד דיכפין. כל מקבל אינו סגור,
 לרכוש — תנאים שני למלא חייב לקבלה

שמחי שרת, יומן של הכרכים שמונת את
 שלושת את לפחות ולקרוא ל״י, 1300 רם

 את עברו עתה עד הראשונים. הכרכים
כמה חברי־כנסת, שלושה הקבלה מיבחן

מתפרץ קלצ׳ינסקי
מוגזמת הפגנה

ל לגלות והסכים השגרירות את לפוצץ
 הנפץ חומר מיטען את המישטרה חוקרי

העי העיתונאים. יוזעקו אם רק שברשותו,
 זה היה כי התגלה ואז באו, אכן תונאים

 רבים החלו אז פירסום. לצורכי סרק איום
בר לחשוד אנדרי של עקשנותו ממעריצי

דעתו. ובשפיות צינותו
כו המדינה כאשר האחרון, השני ביום

 גולדה של בלווייתה עסוקה היתה לה
 לאחד תל־אביב מישטרת הוזעקה מאיר,

 בתל-אביב, ישראל מלכי בכיכר הבתים
ה מרכז שוכן בבית העיריה. בניין ליד

ככי בעיקר משמש והוא הגרמני, תרבות
גרמנית. הלומדים לישראלים לימוד תות

 מיש- שוטרי את שהזניק המידע פי על
 היחידה צלפי את והזעיק תל־אביב, טרת

שלו השתלטו המישטרה, של המיוחדת
ואיי בבניין, הכיתות אחת על צעירים שה
ומורתם. התלמידים על אותה לפוצץ מו

 משה תל-אביב מישטרת מפקד כשהגיע
 באנדרי, הוא המדובר כי וגילה טיומקין

 שניים עם אנדרי, לרווחה. לנשום יכול היה
 הם אך הכיתה, על אומנם השתלטו מידידיו
והח הישראלים התלמידים את שיחררו

 התלמידות, אחת מורתם. את רק זיקי
 גז של במשב זכתה לחוטף, ״שהתחצפה״

 הנזק היה זה בידו. שהיה ממיכל מדמיע
 שבידי משום להיגרם, יכול שהיה היחידי
האקד וגם חבלה, מיטעני היו לא אנדרי

 אקדחי היו בידיהם החזיקו שהם חים
בתחרו רצים להזניק המיועדים סטארטר,

ספורט. יות
 ו־ אנדרי נפגשו ותיקים ידידים כשני

 ומתן, משא של שעתיים וכעבור טיומקין,
 התיקשורת כלי את לזרז מנסה כשטיומקין

 אותם, יראה שאנדרי כדי למקום, להגיע
למעצר. והובל אנדרי נכנע

עוד לו צפויות כי ברור, לטיומקין1

 משוגעים- עשרות כמה ועוד עיתונאים
לדבר.

ברנע, לדברי משפיעה, בחוג החברות
 החברים. של החיצוני המראה על גם

 שכן שינה, מחוסר אדומות עיניים לכולם
 היומן, כרכי על לילה מדי דוגרים הם

 עצמם, את עמודיו 2,500 בין מחפשים
 אנשים סתם או ויריביהם, אוייביהם את

ידועי־שם.
 כלל את לקרב כדי הנסתר. הכום

 דפי בין המתחוללת לדרמה הישראלים
 הנינד ברנע, באמצעות החוג, מציע היומן,

 הבאה: ההצעה את מייסדיו, על כנראה נר,
 תצלם הטלוויזיה של הדרמה מחלקת

 ישיר כהמשך שרת יומן עלילות את
 האחים שעניינה הפרקים, עתירת לסידרה

האמונד. לבית
 האיש — אדווארד יהיה שרת משה •

אותו. דופקים הזמן שכל המיסכן
 האמונד הגברת תהיה שרת ציפורה •

 המיש- לכבוד קנאית קשוחה, — הזקנה
 של בלילות וספקודמה רבת־תושיה פחה,

משבר.
•  — מארוני פול יהיה לבון פינחס |
 מוסרית, מבחינה מפו־קפק מוכשר, איש

 לכתר. ושואף בני־אדם עם ביחסיו מעוות
 פול את לשחק יכולים קלות בוואריאציות

ואח אבריאל אהוד דיין, משה גם מארוני
רים.
 — ריילי ביל יהיה אשכול לוי •
 בחור אבל במיקצת, המוגבל העבודה מנהל
לגדולה. שהועלה טוב, בחור בהחלט טוב,

 השם את ברנע מציע האחים השם תחת
גיסיו ושלושת היומן בעל שהרי הגיסים,

אביגור ושאול הה דוב גולומב, אליהו —
ובנפש. בלב אוהבים היו —

 הגיסים? סידרת תכלול פרקים וכמה
לפחות. 250 דברנע אליבא
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