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 פידיפ הדין עורך אל בתלונה באו כאשר
ה בימי מחוזי שופט שהיה מי קורנגרין,

 עברי, לשם שמו את משנד. שאינו על מנדט,
 — ממשלתית משרה לי יתנו .כאשר : השיב
צורך.״ לי אין אז עדי אשנה.

 פרסיץ, שושנה הכנסת חברת הכריז.־,
 הנשים ארגון של האסיף שוק. את בפתחה

ב תסתכלנה .הגבירות :הציוניות־כלליות
ל יוכלו הרווקים ;שהבינונו היפים מוצגים

היפות.״ במלצר־ות שעה אותה הביט
 סגן גודמן, אברהם נשא מעמד באותו

 :משאלה אמריקה, ציוני הסתדרות נשיא
ב שלנו הנשים עם מסתדרים והיינו .הלואי

 (ציוני שאנו כמו יפה כה בצורה אמריקה
 הציוניות־ הנשים עם מסתדרים הברית) ארצות
בישראל.״ כלליות

 ד״ר ידי על נעשתה זד, מסוג הכרזה
לש אריטריאה עצור יוניצ-מן, שמשון

ה תנועת של הפועל הועד ראש יושב עבר,
 לעניני סימפוזיון לערוך החליט כאשר חרות,

.סימפו המלה פן יוניצ׳מן חשש התנועה.
 כי גמודעות רמז הצבור, את תפחיד זיון

 לחוץ־ .השליחות תורת את בקורס ילמדו
המ של מידית הרשמה :התוצאה לארץ״.
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 נשמר לא המשמר על של מעורכיו אחד
 של הראשון בעמודו פירסם, שעבר, בשבוע
 ג׳אוואהר- של תמונתו את המפמ״י היומון
 כשמתחתה הודו, ממשלת ראש נהרו, לאל

מוסאדק. מוחמר :כתובת
 שקשטה שדה, יצחק של הענק תמונת

 בתל־אביב ת נס קפה קיר את מותו מאז
 ראה אלון יגאל : הסיבה השבוע. נעלמה
לה ■איש־כסית חצקל מאת ביקש אותה
 אחר הקפה״. בבית מקומה ש,אץ כיוון סירה
 אשתו את לבקר גינוסר, לקבוצתו, אלון חזר

החולה.
ה ב דו, וחבוש') (הנערה טו ר  לאם בת פ

ל הנשואה הונגריה, יליד ואב גרמניה ילידת
 את גילתה ארצישראלית, משפחה-ספרדית בן

 : הספרדים אופי על (ביהודית) לד, סיפרו אשר
 מחיה.״ היא ספרדיה כל חיה, הוא ספרדי .בל
 לנסוע תכניתה על הדיבור א־< הרחיבה אחר

 לאכול .לראות, כדי העוגה, בסוף לאמריקה
 חיים בעלה, : לפניה יסע ולהשתלם״. בשר

 המטאטא, מתיאטרון השבוע שפרש פרדו,
באמריקה. ללמוד השנה עוד יסע

ש אנשים הרגיע בילרסקי סידור הזמר
 יאבדו אם בניו־יורק ימצאוהו לא כי חששו

 הראשון האדם את .תשאל :כתובתו את
-לך יגיד הוא בילרסקי, גר איפה ברחוב ! 

 אברהם הזמר על בילרסקי התנפל כך אחר
 שקרן. שהוא אותו האשים וילקומירסקי,

 אמר כאילו לבילרסקי מסר מישר,־ :הסיבה
 בקונצרט לבקר צורך לו שאין וילקומירסקי

טוב. יותר שר עצמו הוא כי בילרסקי, של
 לידיד סארטר פול ז׳אן שכתב במכתב
 במחזהו כי התקווה את הביע בישראל,
 זירה, בתיאטרון המוצג סגורות, בדלתיים

 שעשתה כמו הישראלית הצנזורה תקצץ לא
 ‘ה״אפי והכושי). (הנערה הצייתנית בהפרוצה

 לרגוע יכול אקזיסטנציליות״ של סיור
בשלמותו. מוצג סגורות בדלתיים

0
בדים
כש ישראל, קול השבוע הגיע חדש לשיא

ש העובדה «עצם :הרצינות) (בכל הודיע
 בפני מוצגת להיות זוכה כשלנו קטנה אומה

 כמו שחקנים באמצעות בעולם צופים מיליוני
 דאגלס, וקרק המלך, כדוד פק, גריגורי

סיפוק...״ לנו גורמת כלוליין,
 דימי־ אדווארד הלוליין, הסרט במאי
 קטעי את מסריט הוא מדוע הסביר טריק,

 כל בקאליפורניה מצוי .אמנם ; בארץ הסרט
 ערביים כפרים הקמת אולם בארץ, שיש הנוף
עולה היתד, הוליבוד במגרשי וירושלים היפה

 יש מנין הסביר לא הוא כסף.״ מדי יותר
ההס למימון עודף'כספי קולאמביה לחברת

 ההוליבודיות החברות הכנסות :בארץ רטה
ביכול שאין הכנסות בארץ, מהצגת.סרטיהם

להוציאן. תן
 תגובת על משנשאל הודה, דאגלס קרק

 כי וחיפה, בתל־אביב הופעתו בשעת הקהל,
 שאינם זרים, עמים שבני דעתו על העלה לא

 ״התרגש וכי פניו, את יכירו אנגלית, דוברים
 :דעתו על כנראה, העלה, לא כן מאד.״ מאד

 במודעות מראש, הודיעה קולאמביה שחברת
 ב״מפתיע״ לוצפיע עומד הוא כי בעתונות,

במפתיע. שהופיע במקום

אחד ודוקטור
 זכה כיצד גילו מאמריקה 'שבאו תיירים
 כאשר דוקטור. לתואר אשכל, לוי בשעתו,

 ב־ שר־האוצר להיות עתיד שהיה מי ביקר
 למגבית, כסף לאסוף כדי .ארצות־הברית

 זה שאין המקצועיים המגבית עסקני !סברו
 לכן תואר. חסר יתהלך כמוהו אדם כי גאה

 עצמם. בכוח א, להעניק' פשוט, החליטו,
?). כספים (לאיסוף דוקטור התואר את

סרטים
הועם״ ״קוד

ש היא סרטי־הטפה של הראשית המגרעת
 מפי סבורים לעתים אמנם, הטפות. מכילים הם
ש מתקנת, חברתית מגמה בעלי הסרטים -קי

 הם כך שיעשו, נאומים מספר מצדיק הנושא
 על באמנות אולם, הצופה. על רושם מקווים,

 אתה ביחד !אובדת הנואם תקוות פנים, כל
 הזעם. לקול קרה בדיוק זא הסרט. גם אובד
ה תמונות מצוינ־ם, רבים חלקים מכיל הוא

 בידי ומבוצעות מצולמות מבוימות, מוניות
אבל רבה. בהצלחה חובבים של גדול מספר

 את נוטשת לכשהמצלמה פג הטוב הרושם כל
 ההשעממים פרצופיהם על מתעכבת ההמון,

 לא- המתפלספים מדע ואנשי עתונאים של
אלימות. : הסרט נושא אודות עמוקות

 (פראנק טיילור האווארד על מספר הזעם קול
 מקרר״ דרך המתחבר, מבוטל פועל לאבג׳וי),

 השנים ברידג׳ז). (לויד ג׳רי מועד, פושע אל
מח אחר זעירים, פשעים במספר משתתפים

ה של בנו חטיפת : גדול משהו לבצע ליטים
 ג׳רי רוצח החטיפה בעת המקומי. מיליונר

 הענינים מכן לאחר החטוף. את באכזריות
מו אחוז האווארד, ! רבה במהירות מתפתחים

 עוצרת והמשטרה הסוד את מגלה כליות, סר
, השנים. את

המרכ במין מוחזקים הם בככר. תלייה
 בית מעצר, כלא משטרה, המשמש בעיר, זי

 קהל המין שלפני בככר נאסף בלילה משפט•
ה בעתון מאמרים סידרת ידי על מוסת עצום,
 את להעלות כת במתכוון, שהגזים מקומי

 ידי על שבוצעו הפשעים היקף את התפוצה,
השנים.

 ההמון, בפני אונים אין עומדת המשטרה
 חם, בנשק לפזרו מעיזים אינם השלטונות

העיר. בככר ניתלים הפושעים שני

צדק״ ט3״«ש
 ־ ■ ינאי רופאה; נולייהן. לודנסטוין(קלוד אלזד.

 חשוך חולה מאהבה, של הרחמים ברצח שמת
 מושבעים וחבר למשפט מובאת היא מרפא.
להו משתדל הסרט דין. עליה לחרוץ מתמנה

 אינם אנשים ;ייתכן לא צדק שמשפט כיח
 כזאת במידה אובייקטיביים להיות מסוגלים
 חייבת הנאשמת אם בבנות להחליט שיוכלו

 עוזרים צדדיים גורמים מיני כל לא• או ברין
הדין. את לעוות
 הסרט) של החוקי (ומחברו הבמאי של סרטו
 הגדול בפרס שזכה פי על אף קאיאט, אנדרה

יותר אינו שנתיים, לפני בונציה בפסטיבל

 בקצת אומנות, בהרבה עשויה יצירה מאשר
 הוא צדיק משפט כן, פי על אף אמנות. פחות
 בצורה וחשובה מענינת בעיה המציג סרט
ומושכת. נאה

בטד־נידאד״ זה ״קדה
 גילדה. בסרט לגדולה עלתה היוורת ריסה
ל הגדולה תרומתה לאחר הבד, אל חזירתה

 העלילה כאן גם תאום. בסרט היא חאן, עלי
מש שריטה בין־לאומיות מזימות על נסובה
 לה מניחה אינה המצלמה מרכז. להן משת
ה הזויות מכל אותה מנציחה ממושך, לזמן

 רקודים שני רוקדת אותה לוכדת אפשריות,
הגילדית. המסורת מיטב לפי סוערים,

ית לא שהצופה בתנאי משעשע, סרט זהו
 בהסתכלות יסתפק ד,'צינות, במלוא אליו ייחס

 יודעת שאיננה פי על אף שהיא, בהייוורת
ל מובהקת. קולנועית אישיות לשחק, כלל

פורד. גלן הותיק שותפה בסרט, צידה
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 לכוכב רותי הגייעה שהתפוצצה, אחרי
 בעלי אנשי-ספלגה של גזע מאוכלס מרובע,

 בבית גכלאה שם ראשים. במקום רמקולים
 ש- הלולואים שיו מישכנם מקום המשוגעים,

 אלה משוגעים כעלי-ראשים. כטיזות גילדו
מנהי טוטו, עמדו שבראשה מחתרת ערו

הפלמ״ח. איש ומוטטה, גם,
זממז המפןוגות מנהיגי כי נודע למחרת

 למנוע כדי הילדים, כד את ה׳ ביום להשמיד
 המחתרת משטרם. נגד עתידה הפיכה כל

 האפון, את למנוע כדי לפעולה, התכוננה
 שיהסוד האנטי־הי א;ת ימציא שטוטו חיכתה

 נואש כבר טוטו לבני־אדמ. בני-הלולואים את
 איד־ לפתע ל-עד. בעזד הסם את מלהמציא

כבירה. המפוצצות

 1 ממש האחרון ברגע במקרה האנטי־פי הומצא האס
 שפךןםוטו רועדות בידיים בזאת. להאמין העז לא איש

 *ורעת שוב בקבוק. לתוך טיפות ימה משפד באמצעות
אדם לראש הפך המשפך גתפוצצות

 הגיל תחגעת אך שמחה. מרוב השתוללו המשוגעים
הגור הידץנה' את הביא נרגש משוגע הופסקה. באמצע

 זומם מחנה־הילדים, לעבר מתקדם הלולאים צבא : לית
להשמידם...


