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 בנגב? הכדואים עם קורה מה

 תיעודיים, סרטים הבדואים, נציגי עם
שקופיות

 16.2 ו׳ יום
ערב כארצות מסע

ירדן) סוריה, (לבנון,
מנדל דוד העתונאי עם

23.2 ו׳ יום
סן אלכסנדר של לזכרו ערב
 ושיריו אישיותו חייו, על

פן א. משירי
רותם שושי הזמרת בביצוע

 בערב 9.30 בשעה מתחילות התוכניות
בערב 8.30 משעה פתוח המועדון

 מזנון * עממיים מחירים *
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 בסערה אמריקה את שכבש
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 ובשבתות
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במדינה
תישפט

ת מין מצא ימיין א
נאשמת? או נאשס

רווקה? או רווק
 כאמל כי מפורשות, נאמר האישום בכתב

 בלתי־מוסרי. למעשה אדם שידל עספור
השו בפני להידון התיק של תורו כשהגיע

 עספור!״, ״כאמל בקול: השרת קרא פט,
 אל המזמנים השרתים, מסורת מיטב לפי

בדבר. הנוגעים את המישפטים אולם
 שיער שחורת יפהפיה, נכנסה האולם אל

 היא האופנה. צווי לפי לבושה ועיניים,
 את עוררה הנאשמים, דוכן אל הישר פנתה
 ואף עמית, נתן התל־אביבי, השלום שופט

 להחליף כרמון, רקפת המישטרתית, התובעת
תמיהה, מבטי ביניהם
השניים. שאלו ?״ עספור כאמל את ״האם
 השיבה עספור,״ כאמל היא אני ״אכן

 ״הייתי מייד: עצמה את ווניקנה היפהפיה
בעז מיני, את שיניתי אך עספור, באסל

 אל- נור נקראת אני ומאז ניתוח, רת
סאלם.״
לד השופט החליט התלבטויות לאחר

מי שיתברר עד המישפט, המשך את חות
נאשם. / הנאשמת של מינו / נה

 את היפהפיה הציגה המישפט כשהתחדש
 שחור נכתב, שבה שלה, הזיהוי תעודת

או רווקה״. אל־סאלם, ״נור לבן: גבי על
 ממישרד אישור היה התובעת בידי לם

״רווק״. הוא אל־סאלם כי שקבע הפנים,
 לומר: נכון יותר ואולי הודה, הנאשם
יו אם :השופט התחבט הודתה. הנאשמת

 את להפנות יש להיכן מאסר, עונש טל
? גברים לכלא או נשים לכלא — האסיר/ה
 כימ- הבעייה נפתרה השופט של למזלו

 לכן קודמות. הרשעות אין — מאליה עט
 חודשי ושלושה כספי קנם השופט גזר

 השופט עצמו ראה עתה מאסר־על־תנאי.
 את לשלוח לאן בשאלה מהכרעה פטור

? תירצה לנווה או למעשיהו — הנאשם/ת

כל קוף הי □
 ות7ג7 הופתע השופט

 7שא מו,7כאו ענק קוף
מרצון ה3וגע לפרטים

 השבוע הופיע הענק, הקוף קונג, קינג
 בתל- השלום בבית־מישפט הדרו במלוא
הח לא הוא נאשם. היה לא הקוף אביב.

 לא ואפילו מיגדלים, הרס ולא בתים ריב
עדינה. בלונדית בחורה חטף

 יוסף השופט בפני נפרש קונג קינג
שנג ענקית, כרזה פני על כהן מגורי

 אוודע קולנוע של מודעות מלוח נבה
וחצי. כשנה לפני ברמת־גן
הש מלא במבט הקוף על הסתכל השופט
 ועל בסרטים בקיא אינו הוא תוממות.

הס ביקש לכן שמע. טרם קונג קינג
 תמיר, לידיה התמירה, מהתובעת ברים

זיו. מאיר ומהסניגור
 קווין גם יש האם י הענק הקוף ״מיהו

 היו אלד, אבטיח?״ אוכל הוא מדוע קונגז
 הפרקליטים. השיבו שעליהן מהשאלות כמה
 מפני אבטיח אוכל הקוף כי הסבירו הם

 הסככה ובעל אבטיחים, בסבכת שנתגלה
פירסום. למטרת אבטיח, הבד על צייר

 רד כרזת גניבת על רגז הקולנוע בעל
 לחברת ישלם שעבורה לסרט, פירסומת

פי כדמי שחלקם ל״י, 800 של סך ההפצה
 ומאחר פרטי. בלט להיות החליט הוא קדון.

ב משתמשות אבטיחים סככות כי שידוע
 הקייצית, מתיפאורתן כחלק זה מסוג כרזות
 וגילה האבטיחים סככות ליד סיבוב עשה

ב אבטיח בשלווה אוכל קונג קינג את
גהה. כביש שליד סככה

ה את ואספה למקום הוזמנה המישטרה
עו הסככה, בעל מישפטי. כמוצג כרזה
ה לגניבת קשר כל הכחיש מנחם, בדיה
 לדבריו, אותה, קנה פשוט הוא כרזה,
 בהם וגרוטאות, סמרטוטים המוכר מאדם

סככות. לבניית משתמשים
 כי ואמר לבית־המישפט פנה הסניגור

לי 80 הכל בסך הוא הכרזה של שוויה
 מה הזמן, את לבזבז חבל כן ועל רות׳

 ביקש לכן ציבורי. עניין כל בכך שאין גם
ההליכים. את יעכב כי המישפטי מהיועץ
 רק השופט ביקש הכרזה שקופלה לפני
 אווירונים הרבה כך כל יש מדוע לברר
ההס את משקיבל הקוף. של ראשו מעל
 ה־ למחסני הארוז קונג קינג הוחזר בר

היו של להחלטתו עד ימתין שם מישטרה,
המישפטי. עץ
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