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*ייהמ על ■ודע אתה מה
 בשדה־התעופה הנכסף הנדג מטוס כשנחת

 מחייך, קוריאי צפון־ טייס ממנו ירו בסיאול,
 תמונתה היתד. עליו בכרוז, מנפנף כשהוא

 מקורי־ עשוי לבוש לבושה בלונדית, נערה של
עכביש.

 האמריקאית הסרטים כוכבונת של קסמיה
 לקורים לתרגום זקוקים היו לא האפס, קתלין

 עוד כל — שפד. בכל מובנים היו הס אית,
 וחשפה אושר מלא בנלי בחיוך פיה את פתחה

 בטחון, ליתר אולם מושלמות. שיניים טור
 לכתוב לנכון האמריקאי הצבא שלטונות ראו

 הטייס כי הקוריאית, בלשון כרוז, באותו
 יקבל האמריקאים, אל מיג להגניב שיצליח

 לזאת, נוסף יבלה, דולר, 100.000 של פרס
האפס. קאתלין עם ערב

 נערות מאות מחמש שונה אפס,“ קתלין
 לה יש בשמה. רק בהוליבוד אחרות יפות

 להצלחה הדרושות הסטנדרטיות התכונות כל
 משום כאחד. ותבליטיים שטוחים בסרטים

 הופיעה והיא פנים, המזל לה האיר לא מה
 וג׳. ב׳ מסוג בסרטים קטנים בתפקידים רק

 ציפורניה את בכעס מכרסמת היתד. היא
 מהרהרת כשהיתה אדומה, לכד, הצבועות

 לחוליבוד, יחד אתה שבאו אחרות שנערות
 שבל בעוד הסקס־אפיל, מלכות להיות הפכו

 ״־הלו ברכת היתד, היא, ב< שזכתה מד,
 פה צביטה ולעתים האולפן משומר מותק״,

והצלם. החשמלאי מן ושם
 השעה שהגיעה החליטה אחד שיום עד

משהו. לעשות
 שלה, סוכן־ד,פרסומת למשרד נגשה היא
 משלמת אני מה :״בשביל בכעס בפניו הטיחה

״משהו עשה ?, לך  של רוחה שמצב הסוכן, !
 את תפס אותו, לא,שימח היפה מעבודתו

 מכסאו, קפץ לפתע חושב. החל בידיו, ראשו
״״מצאתי : צעק  היו הכתיבה שולחן על !

 תפס הוא רבים. עיתונים בערבוביה מונחים
 נאמר בד, ידיעה, על לה הראה מהם, אחד

 מבטיחים האמריקאים הצבא שלטונות כי
 ״מדוע נויג, להם להביא שיצליח לטייס פרס
שאל. ?״ לעניין אותך נצרף לא

 רבות. להסברות זקוקה היתד, לא קתלין
 לו הצמידה הכוונה. למד, מיד הבינה היא

לחיו. על מצלצלת נשיקה
 שצילמה לצלם הלכה יום באותו עוד
לדמיון. הרבה שאינן-משאירות פוזות. בכמה

 תמונתה מפורסמת. ׳וזיתה כבר למחרת
 בה נראית כשהיא העתוד•, בכל התנוססה

 ההבטחות אל הבטחות. מלא חיוך מחייכת
 להנעים מילוליות הברחות צורפו החיוביות

הגיבור. לטייס הערב את האפשר ככל
 צפון־ הוא, הטייס כי קתלין כששמעה

 קיוותה היא התאכזבה. ומחייך, קטן קוריאי
כוואסילי לפחות שמן נתח יפול בחלקה כי

האפס ין תל ל! כוכבונת
!״ נושה! ״עשה

532 הזה העולם
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במילואה. קיימה הבטחתה את אולם סטאלין.

? (והפרסומת) המולדת למען עושים לא מד,

סרטים
המיודד. הצפוד

 שנים לפני נוצר כי אף סדקו, הסרט
 ברוסיה הנוכחי הרוח הלך את משקף אחדות,

 השם את הוגה אינו האוהבים זוג המועצתית.
 ,מפעלי על מצביע אינו החיבוק, לפני סטאלין

המכסיף. הירח לאור גדולים תעשייה
 סמוייה הריהי תעמולה, בו שקיימת במדד.

 הסלע) (פרח אלכסנדר ביים הסרט את מאד.
 אודות רוסית עממית אגדה לפי פטושקו,

 את להביא המחליט גובגורוד, איש סדקו
 נסיכת בעזרת העניים. עירו לבני האושר

 עם (ולזכות) להתערב מצליח הוא האגמים,
 הזהב, דג את שיצוד המקומיים הקפיטליסטים

מקב אותו, צד כשהוא רכושם. כל תמורת
עצ על הדין את טובה ברוח השועים לים
אסמיהם. מפתחות את לסדקו נותנים מם,

 מארגן האושר, אינו העושר כי נוכח סדקו
 האושר ציפור אחרי חיפוש למסע קבוצה

 ברחבי והרפתקות נדודים אחרי הנדירה.
 בארמון הנכספת הציפור נמצאת העולם,
 ד,צפור כי נוכח סדקו אולם בהודו, מפואר
 אם כי האושר, את מעניקה איננה בעצם
 כי למסקנה מגיע הוא ארוכה. ושינה בטלה

 מסה הוא האושר. היא היקרה המוזלות
 הביתה, לחזור בכוונה ספינותו את חזרה
 לשכך כדי לים קופץ איומה, בסערה נתקל

 העדינה ידה את ,דוחה הים מלך של זעמו את
 והמחתרת בו, המאוהבת האגמים נסיכת של

 אל וחוזר מובהקת, רוסית באנחה עליו
ליובבה. נערתו, של הרחב חיקה

 למטר־ הנזזולה הצפור bv זו ורודה גירסה
 העולמית, בעתונות רבה להערכת זכתה ניק

 בפסטיבל המעולים הסרטים כאחד צוינה
 לרימסקי־קורס־ מגיעים אלה שבחים ונציה.
 האגפא־קולור צבעי המוסיקה, בעד קוב,

 הדיסונאנס היפים. והצילומים המרהיבים,
 משחקם הוא זו אדומה בהרמוניה היחיד

 סטולי־ (סרגי סדקו של הפאתטי ודיקלומם
ומרעיו. ארוב)

בקצרה
 של המשעממות הרפתקותיה נד, י ל ס מ

רג׳ פליקס, מריה ׳נימפומנית. קיסרית  גו
מרשל.
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עמד הומן
 שמואל עורך־הדין נתון היה קשה במצב
 שב שום אך (שניה), בת לו נולדה : תמיר
החליט לבסוף דעתו. על עלה לא מתאים

 לקרוא ישיבות שתי בין הלוחם עורך־הדין
נוגח. : לה

 גלילי, ישראל גילה יותר רב החלטה כח
 תנועת חברי לפני שד,ירצה שעד. נען, איש

בש פעם מדי הסתכל הוא העולים. המחנות
 בדברים, מאריך שאינו בטוח להיות כדי עונו,
 לבסוף מפתיע. בצחוק הקהל פרץ פעם ובכל
 לעצמו, שקבע הזמן לפני ההרצאה את סיים
עמד. שעונו כי לתדהמתו נוכח

ע!רו המי□
הש (כיבוש אלכסנדר השבוע כשהגיע

ר ממה) ז  במדינה), (ראה הצלחתו לשיא ?}
 על נושנים בסיפורים מידידיו כמד, נזכר

 לא (שאמיתותו מהם אחד קודמות. הצלחות
 הארץ לבני עזר מכר בסין, כשהיה :נבדקד.)

 שבקבוק הבטיח רגילים, מים מלאים בקבוקים
 כל להרגיע כדי בן. ללדת לאשה עוזר זד,

 לכל הכסף את יחזיר כי מראש הודיע חשש,
נס העסק בת. זאת בכל לו שתיחלד אדם

 למחצית רק כי — ניכר ברחח עבורו, תיים,
בנות. נולדו הקונים

 מערכת חבר מפ״ם פורש של בנו כשהחציף
 את 5גוטהלן יהודה״) (״ג. יהודה דבר
 : הבית מבאי אחד בו גער מדי, יותר פניו
 השיב ?״ בבית חינוך קיבלת לא זד, ״מד,

 אינני אבל ״קיבלתי, :גוטהלף אורי
בו״. משתמש
 עכבריף <על יוסף נתגלה מוזרה בצורה

 :היוגוסלבית בעיתונות ידין שים)נוא
 הרקדנים להקת כחבר לארץ שבא עיתונאי

 ארצו בעיתוני כך אחר פירסם היוגוסלביים,
 את ציטט בארץ, החיים על שליליים מאמרים

ב השחקנים חיי כי כביכול, שאמר, ידין
 שחקפיטליסטים מאחר מאד, קשים ישראל
 המקור התיאטרון. הכנסות כל את לוקחים

הקאמרי־מוגרבי. סיכסוך : לציטטה המשוער

מו חובב גמנסיה, בוגר וחצי. 17 בל צעיר הנני
רצי נערה עם להתכתב מעוניין אני ומדע. סיקה

 ספרות על וכן הנ״ל הנוימאים על ועדינת־נפש נית
ואמנות. שירה יפה,

832/1

 אמיץ בחור עם להתכתב מבקשת 19 בת בחורה
 גם שיהיה ישר, שכל ובעל למראה נחמד וטוב־לב.

 כל או עתונאי... סופר, שחקן, צייר, :אמן קצת
עליה. להתכתב ומענין לאמנות שקרוב אחר בחור

832/2 j j j

 מהו שאחת גאוניות מעלות המוז עם 17 בז אני
 הויז (אידיאלי!). בלונדיני שיער לי שיש זו היא
ש מרה של התקפות או תסביכים כל לי איז מזה

ב״ח״. כרטיסיה לי יש אבל חורה.

1 J 832/3 י

 אני אצלי. מהמקובל לא זה מחור סחור ללכת
.22־18 בניל עלמה עם להתכתב מבקש

832/4

ש הראשונים המכתבים בין
כתו שהיו רבים היו אלי הגיעו

לפר מוכנה י שאיני בסגנון- בים
 להת־ נועד אינו זה מדור סמם.

דווקא. אלי פרטיות כתבויות
המתפר הראשונים המכתבים

 מתאימים, במדורי, השבוע סמים
שקבענו. למתכונת בערך,
 תשלום לצרף יש מכתב לכל
 בבולים. פרוטה 500 של סמלי

 מערכת :לציין יש המעטפה על
 יתל־ ,136 ד. ת. הזה, העולם
רותי. עבור אביב,

I הפסטיבל למען הישראלי הועד 5
עם בשתוף • :!

;I הרומנית העממית הרפובליקה - ישראל לידידות הליגה
הישראלית למשלחת חגיגית פגים קבלות נשפי תכנית ;!
בבוקרשט. הרביעי העולמי כפסטיבל שהשתתפה !;
 ״סמדר״. באולמי בערב 8.30 בשעה )30.9.53( רביעי ביום — בירושלים !|
לף. ישראל זהבי, ליאון :הנואמים ;;
 ״מאי״. קולנוע באולם 8.30 בשעה )2.10.53( שבת בליל — בחיפה ]!
שומרניק. א. הח׳ :הנואם ]!
!J ״אמפייד״. בקולנוע אחר,״צ 6.00ב־ )3.10.53( בשבת — בנצרת 

חנא. אבו הנא ר,ח׳ הנואם !;
;! במודעות. יופיעו והמושבות הערים ביתר הנשפים על פרטים |ן
■: הישראלי הועד ;!
!; ה־/\ו העולמי הפסטיבל למען |!

אלקלי ולא סבון ללא
, עבור האידיאלי האמצעי י ש  מ

 עדינים אריגים וכל צמר
 המפיצים — ״נקה״ תוצרת

בע״מ ״נורית״ חברת : היחידים

רשום
התאייד את

 ״שמך־ גלוח משחת שפופרת על
 בה להשתמש שתתחיל ביום

היא חסכונית כמה ותוכה
בשמוש,
מפורס ״שמן״ גלוח משחת

 רה לא המעולה בטיבה מת
 בארצות גם אם כי בישראל,

 שפע מעלה היא בתבל. רבות
 היטב המרכך ועדין, סמיך קצף

 ואינה ביותר הקשה הזקן גם
 אם גם הגלוח. בזמן מתיבש

 ביותר ועדין רגיש פניך עור
 נעים קל, יותר מגלות תהנה

ומהיר.

 מרוכזת ״שמך גלוח משחת
בשמוש. מאד וחסכונית

ו ״שמן״ ח ו ל ג  ל
! ויכוח וה ונד אין

בהזדמנות למכירה
ע ו נ פ ו א

.1 N.S.U טוב במצב כ״ס 
ל״י' 165.— במחיר

 תלואביב 8 גלייקסון רחוב הזה״, ״העולם : לפנות
.17.00—19.00 ; 9.00—14.00 : השעות בין יום, כל

.


