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בביתך

דבלון""

 ל״בית־רבלוף/ כתבי
 ,65 חובבי־ציון רח׳ תל־אביב,

 — חינם לד ונשלח
 שימושית הדרכה חוברת
 וטיפוח לטיפול

וציפורנייך. ידייך

ו־בלון
החודש תבקר ״רנלון״ של הניידת המניקור מעבדת

 אשר לצוות־לימוד —תשלום ללא — אותן מזמינים אנו
 שעות 3 תימשכנה ההרצאות בביתך. — יופייך

6.00 עד 3.00 משעה* ושלישי ראשון בימים ,65

ע ט ג  וו8א
£****£>. .1**!

״רבלון״ מתכשירי קני
ל״י, 120- בסך

— הנבחרות הפרפומריות באחת
 מניקור במערכת ותזכי

 של במחיר רב״שימושית
ג ל״י. 75־ במקום ל״י 4-.

̂\£?ז0וא _ו
 חינם. והדרכה ייעוץ ותעניק ובבתי־הבלבו בפרפומריות

 את ולטפח לטפל כיצד אישית הדרכה תינתן בו
 ציון חובבי רח׳ אביב, בתל רבלון״ ב״בית ותתקיימנה

בצהריים. 12.00 עד 9,00 משעה ששי בימי אחה״צ;

קולנוע
סרטים

דמאז־ן מאויוים זה־רוח,

 בוערת כותרת הפכה מכונה־ההקלטה
 כאשר זה היה בתחילה, בחדשות. ביותר

 המפלגה למישרדי אותה חיברו השרברבים
 שיחקה אחר־כך בוואטרגייט. הדמוקרטית

 בעירבון ושות׳ ניכסון כאשר ראשי תפקיד
 מיני כל בעזרתה מחקו (מאד) מוגבל
 שהנציחו מסירטי-ההקלטה רגישים קטעים

הנשיא־לשעבר. של האישיות שיחותיו את
בשערו לפגר מסרבת שישראל מאחר

 מכונת הרי הנאור, העולם שאר אחר ריות
 במדינה, העניינים במרכז ניצבת הקלטה

 אלא מלחי, השופט ימי מאז לראשונה,
ה — יותר הרבה רציני בעניין שהפעם
 הקשר רשת בהקלטות שניתגלו מחיקות

 במילחמת (ברן) אדן אברהם האלוף של
יום־הכיפורים.

 ושמו חדש סרט דזהאזנה. אמנות
 ולשכלל לטפל אפשר כיצד מוכיח, השיחה

 הופכת שהמלאכה עד אלה, מעין הקלטות
 שקיבל הסרט, עצמה. בפני אמנות להיות

מתאר בקאן, האחרון בפסטיבל ראשון פרס

כ״שיחה״ הקטן ג׳ין
בנוחות עבודה

 מומחה, שרברב של עבודתו את בפרוטרוט
 בהקלטות המתמחה פרטי בלש כלומר
בשק עושה שהוא מלאכה לא-לו, שיחות
 במחיר. המרבה כל עבור בשכר דנות,
 אינו שעיקרו ייאמר הסרט לזכות אולם,

 הבלש, עבודת של התיעודי-הטכני בתיאור
 החוקיות המצפוניות, הבעיות בסבך אלא

ו התעסקותו, מעצם הנובעות והאתיות
 בכל הפרק על היום עולות אלה בעיות

 וכמו, בצרפת כמו בארצות־הברית העולם,
בישראל. לאחרונה,

 להדגיש חובה הקליטה. אלישבע גם
 המטפל חוק יש האחרות בארצות שאם

 אמנם, באמריקה, שהרשויות (חוק בנושא
צרי זאת בכל אבל בקלות, אותו עוקפות

ה סיבת את להסביר דוחק, בשעת כות,
 פרוץ השטח — בישראל הרי עקיפה),
 השר אומנם הציע בעבר, אי־אז, לגמרי.

 ציתות שיאסור חוק לקבוע יוסף דב דאז
 להאזין רשות ויגביל פרטיות, לשיחות
 שהדבר אלא הציבור, לביטחון לשיחות,

 שירותי בעיני ביותר רב חן מצא לא
 נסחב, והעניין למיניהם ומודיעין ביטחון

וישקע. יישכח שפשוט תקווה מתוך
 כפי בדיוק כי — פיפיות חרב זוהי אבל
ש מי כל את הקליטו שירותים שאותם
 הקליטה גם כך להקליט, להם התחשק
 לעשות היה ואי-אפשר דיין, את אלישבע

החוק. לפי דבר, לה
 החדש, שר־המישפטים התעורר לאחרונה

 של הרעיון את מחדש והעלה צדוק, חיים
 ציבורית וועדה הקים הפרט, צינעת חוק

 הצעות ולהביא דעה לחוות שצריכה רחבה,
 לישיבה אחת פעם התכנסה הוועדה בנדון.
היוש החברים דבר. שום — ומאז יחידה,

ולד הציבור אל לפנות החליטו בה בים
 כזאת ועדה יש כי לשר שיזכיר ממנו רוש

לפעול. בהחלט מוכנה מצידה, ושהיא,
 במה הישראלי לציבור תזכיר השיחה

 אותו תוציא בדרך־נס, אז, ואולי, מדובר,
 כי שלו. המפורסמת האדישות מן קצת

 הארי הפרטי הבלש זה, סרט של גיבורו
שניכסון למה ומופת דוגמא הוא קאול,

1945 הזה העולם


