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סבל אולם המשפט. לתחילת בסבלנות חיכה
 משפטו מועד כי שהתברר לאחר פקעה, נותו
בתי־המשפט. פגרת לאחר נקבע

 לבית־ ,פרקליטו באמצעות פנה, )42( ביצל
 בבקשתו נוטף עיון ביקש השלום, משפט

 סיבה שום להם ״אין בערבות. להשתחרר
פנייתו. את נימק במעצר,״ אותי להחזיק
 שפרקליטו לאחר מלכה. תמורת רגלי

ל וביקש טענותיו, את בבית״המשפט פירט
התביעה. תור הניע בערבות. שחררו

 ל־ התנגד קלינדמן, אהרון התובע,
 לגלות סירב אולם החשוד, של שיחרורו

 רשאי התביעה נציג התנגדותו. נימוקי את
ש במקרים רק טענותיו את לפרט לסרב
 בעבירות חשוד של בקשתו מתבררת בהם

 התל־ השלום שופט דחה על־כן בטהוניות.
ה טענות את מובשוביץ אברהם אביבי

תביעה.
 מנוצחת יצאה שהתביעה למרות אולם

 תבוסתה כי התברר המשפטי, מהדו־קרב
 תמורת רגלי להקרבת דמתה מראש, תוכננה

שח־מאת. במשחק מלכה
 לפרט התביעה נציג של סירובו נוכח כי

 אינו כי בית־המשפט החליט טענותיו, את
 ואם בערבות. לשיחרור בבקשה לדון יכול

 כמו המצב נשאר נידונה, אינה התביעה
בכלא. נשאר ביצל שהיה:

ם עי ש פ
תו ר שד תמונ ב ח

 ניפוץ קול אל שנלווה חשוד, רחש
 י״ ט. את משנתו העיר שמשה,

 קולנוע מול בדירה המתגורר צה״ל קצין
 יצא הוא ברמת־גן. הרואה ברחוב ארמון,

 דמויות שלוש לראות הספיק המרפסת, אל
מכו אל ונכנסות הקולנוע מבניין חומקות

 כי המעיד לבן, מספר בעלת בהירה נית
חוץ. לתושב שייכת היא

 אך המשטרה. את להזעיק מיהר הקצין
 קול שמע למיטתו, לחזור התכונן כאשר

ה אל שוב יצא הוא מנוע. של טירטור
 קופצות הדמויות שלושת את ראה מרפסת,

הקולנוע. קופת אל ונכנסות המכונית מן
ה לרחוב ירד הוא היסס. לא הוא
 בבירור ראה הקופה, אל חרש התקרב חשוך,

 הכספת, את לפצח מנסה מהם אחד כיצד
 הוא עליו. שומרים האחרים השניים בעוד

 אתם ״מה העבודה. באמצע אותם הפתיע
בקולו. עליהם הרעים כאן?״ עושים

 עשתונותיהם, את איבדו לא השלושה
 בגלל השניה. הדלת דרך במהירות חמקו

 את רק לראות הקצין הצליח החשיכה
 לאחד להפליא שדמה מהם, אחד של פניו

מפורסם. כדורגל שופט הטובים, מידידיו
 שהתניעו השודדים, בעקבות מיהר מקצין

 הצליח הוא בחשיכה. ונעלמו מכוניתם את
ה שחקירת המכונית, מספר את לראות

מרופא. נגנבה כי העלתה משטרה
רמת־ משטרת שוטרי האישג״ ״זה

 הכספת, את בדקו למקום, שהגיעו גן
 שוד, שסיכל רוחו קור על לקצין הודו
 מהמזנון לגנוב הצליחו השודדים כי גילו

ועוגות.. גלידה רק הסמוך
 את למשטרה למסור למחרת, כשנתבקש,

ל הקצין התקשה השודדים, של תיאורם
 מהם שאחד זוכר רק ״אני זאת. עשות
 מפלג לאנשי הסביר שלי,״ לחבר דומה

 לא לחברו, בניגוד כי הוסיף אך החקירות.
שפם. האלמוני לשודד היה

 חברו תמונת את למשטרה מסר הוא
ה במטה פלילי לזיהוי המחלקה ואנשי
 מישהו הפושעים באלבום חיפשו ארצי

 אחדים ימים כעבור ואמנם, לה. הדומה
 הדומה ),21( דדשוב אליעזר את עצרו

הקצין. של לידידו להפליא
 רמת־ון במשטרת שנערך זיהוי במסדר

 כאיש דדשוב את לזהות הקצין הצליח
 כפי הניח, הוא השוד. בליל ראה שאותו

 על ידו את זיהוי, במסדרי שמקובל
 ללא אמר האיש,״ זה דדשוב. של כתפו

היסוס.
התפר באשמת לדין שהועמד דדשוב,

 המיוחסת באשמה כפר שוד, ונסיון צות
 בכשרותו דופי להטיל ניסה פרקליטו לו.
 בבית־המשפט טען הזיהוי, מיסדר של
 פי על החשוד את זיהה צה״ל קצין כי

 ידידו, של לאלה פניו תווי בין הדמיון
 הדמיון !סמך על ולא הכדורגל, שופט
הקולנוע. בקופת בלילה שנראה לאדם

 הדמיון צל אך לפגרתו, יצא בית־המשפט
 בינתיים ממשיך הכדורגל לשופט דדשוב בין

עליו. להעיב
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לראות. אסור •

* ר * ג על בנ ג  גיורא (תיאטרון ־
 אל להביא שהצליח מוסיקלי מחזה גודיק)
המיו ההומור בלי עליכם שלום את הבמה

 ובלי שלו, העסיסית השפה בלי שלו, חד
 יצירותיו. של האמיתית היהודית האווירה

 ריקודים הרבה בעזרת זה על מחפה הוא
נעימות. ומנגינות יפים,
̂נ ך . ל מ בו ה  מחזה בכתום) (מועדון אי

 ג׳ארי אלפרדו בידי שנכתב סאטירי־פנטאסטי,
 הגרוטסקית דמותו תיאור .15 בן בהיותו

 ורו־ גס חסר־מצפון, זעיר־בורגני, מלך של
מבו בפולניה. השלטון את הכובש דף־בצע,

חובבים. להקת על־ידי באנגלית, בכשרון, צע
* * * ד מי . ח פ ה מ י נ י ג׳ ר י מו

לתיאט רגיל בלתי הישג (הבימה) 1 וולף
 ומדהים משעשע מודרני, מחזה ישראלי. רון

 ברצח נפשות ארבע משחקות בו כאחד,
רוחנית. ובהתאבדות פסיכולוגי
¥ *  (התיאטרון הנפילה לאחי *

הני אינטלקטואל של חשבון־הנפש הקאמרי)
 ויחסייהתקשורת אהבותיו כישלון בפני צב

 ארתור של כמעט־אישי וידוי שלו. האנושיים
 שהיתר, מי מכריע חלק תופסת בו מילר,

אלמגור. גילה שמר, גדעון אשתו.

* ■תל- (ירט, החמה בעקבות *
 העולם את להקיף מנסה קטן ילד אביב).

 ערום קצת, רגשני בסרט השמש, עם יחד
ל יפה אך קולנועיות בטכניקות מדי

קולנוע). (ראה הפליא
תל־ (מרכז, והנקם הזעם גבעת *
 ונרצחה, נאנסה שאשתו איש־חוק, אביב)
חב של בנו האנס, את למאסר להביא מנסה

 בימוי שלימה. עיר על השולט הטוב, רו
 קוזין. אנטוני של מצויין מישחק ויפה. מהיר
 ויורדת נאנסת, האשה, בתור רודן, זיוה

* מתחיל. שהסרט לפני עוד מהבד
(מתמיד, ז׳ואן דץ הרפתקות *

אינ צבעוני, טהור, ישן, בידור תל־אביב)
 דון בתור פלין ארול ומלא־חן. פנטילי

 ביד חרב עם ואוייבים, נשיב כובש ז׳ואן
השפתיים. על וחיוך

צ׳־יה ירושלים) (ירושלים, מארני
פסיכולוגיה. בתוספת קוק

(חן, הרווקה והנערה סקס *
ה על טובות פארודיות כמד, ירושלים)
טו בדיחות כמה ימינו. של אוטומציה

תמו כמה ופסיכולוגים, פסיכולוגיה על בות
 משפחתית, נוסטלגיה של משעשעות נות

 נדושות חכמות של שפע בתוך טובעות
 ומשוחקות מצולמות, המבויימות, ולעוסות,

יפה. בצורה
ת ^ בו בו  חוסר תל־אביב) (מוגרבי, ה

 רוצה מהם שהאחד המינים, שני בין ההבנה
 מתואר מדי, פחות או מדי, יותר מהשני
 (השלישית) מהן שהאחת אפיזודות, בארבע

חביבות. השאר וכל מצויינת,
תל-אביב) (גת, המופלא המסע *
 סרט חדשה. במהדורה הביתה, חוזרת לאסי

 שני של סיפורם שמונים. גיל עד לילדים
 רב מרחק הנודדים סיאמי, וחתול כלבים

אותנטיים תיאורים לביתם. להגיע כדי
חיות. התנהגות של מצויינים

תל־אביב; (הוד, היווני זורבה
 יוון, של הים כרתים, הרי ירושלים) אוריון,
 ופילוס,- כרתים של הפרימיטיביים הכפרים

 היווני זורבה של ההדוניסטית פיית־החיים
המבויים טוב, לסרט מצויין מספר עברו

מדי מלאכותית קצת ארוכה, קצת בצורה
 אנטוני של מישחקו מדי. יומרנית וקצת
 רע. הסופר ידידו של מישחקו טוב. קוזין

בסדר. השאר כל
ט ק חן, תל־אביב; (אלנבי, ב

בעוצ מדהים אך במקצת, רדוד סרט חיפה)
 המלך של מדמותו בעיקר הנובעת מתו,
 רוחש שהוא המוזרה והאהבה השני, הנרי

 (ריצ׳ארד בקט של דמותו בקט. לידידו
ל שלו הנאמנות ברישול. עשוייה בורטון)

 אחר־ הסכסוני ולעם לכנסיה בהתחלה, מלך
 פיטר של גאוני מישחק משכנעת. אינה כך,

המלך. בתפקיד אוטול

שלנו כמו דירה בתל־אביב אין
ק ז ו ח ת ל ו ב י צ . י ה ח ו ו ר ו

 בדוק דירה, קנית על מחליט שאתה לפני
כספך. עבור לך מציעים אנחנו מה וראה

• ן ך  ,16 דיזנגוף רח' בע״בי, כנין חברת ■ ף
^1 1 224549 ,223082 טל. תל-אביב, •1

ם! הזהרו קויי מחי
וחובבים! לצלמים

תכם  למצלמה מד-אור בקנו
ת לקבל הקפידו מובחר א ה
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אנגליה תוצרת

ת להשיג ת הצילום בחנויו מובחרו  ה
ובנו קופמן א. :בלעדי סוכן
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ת ו נ ר צ ק
 אנגלית ו/או עברית

 בר־קמא. חיים מר בהנהלת
 !מובטחת ההצלחה

מו ש ר ד הי ! מי
 ).236209 (טל. 5 גורדון רח׳ ז״א:

 — ומורים סטודנטים לתלמידים,
מיוחדת). הנחה

מגע משקפי
זפ&זאספ $1פצאפ

 4—7 בין יום כל והסברים הדגמות
 ע״ש הראיה לקידום המכון אחה״צ,

גרוזובסקי ל. י.
 ,621665 טל. ,21 בנימין נחלת רח׳

תל־אביב.

ם זעה כתמי קי  מזי
ע ב צ . ל . . ג י ר א ה

 במקומות הצבעים בדהית מתבטא זה נזק
 ולהתפוררות יופיים לאבוד להזעה, הרגישים

האריג.

 עליהם שומר ״אומגה" אצל מידי נקוי
 הסתיו עד תחכו אל לכן יופיים. אובדן ומונע

 בסניף לנקוי בגדיכם היום עוד הביאו —
הקרוב. ״אומגה״

 ומאריך הבגדים מחדש ב״אומגה" נקוי
ימיהם.

) (1 1 1 1 1>
 וצביעה יבש נקוי

הארץ בכל סניפים
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 ד. ת. ,226785 טלפון ,8 גליקסון תל־אביב, והמנהלה: המערכת

 תל־אביב, בע״מ, שהם משה דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136
בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי הראשי: העורך • 6 פין

127


