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ת ואמם שח ב
 כי האקסליי חדש) (עולם אלמם מל טענתו

 איומה, מינית שחיתות בעל הוא הפוריטאני
 דבר לכל ארצו בני של .בגישתם מתאמתת

 משיכה המביע מסורתי, ״או!״ אותו, צרפתי.
 את שמזכירים פעם כל בא כאחד, ודחייה

 )French look( הצרפתית״ ״הצורה
 דברים ועוד החטא את לדבריהם, המסמלת,

נוראים.
 להם מפריעה אינה האנגלים של צידקנותם

הנו לתעלה, מעבר הבאים מסרטים ליהנות
 בגלל דווקא בלונדון, כבירה הצלחה חלים

 במעגל, ! בהם המתרחשים הנוראים הדברים
חמודים. ויצורים חטאים שבעה

 צרפתי יצור פיירה, ז׳קלין היתד, מאלה אחת
 תפקידים הצרפתיים בסרטיה שקיבלה חמוד,

 הוואמפ־בפינת־ או מארי־שכבי־כאן, מל
 נשואה אשד, כל של התמידית אימתה הבאר,
קל־דעת. בבעל להחזיק הרוצה

 להופיע מלונדון הזמנה אחד יום כשקיבלה
 לה תינתן כי קיוותה בכתה, הראשון בסרט

מש כשרונות גם להוכיח הזדמנות סוף־סוף
 אשה בתפקיד גיוון, לשם להופיע, חקיים,
הגונה.

 בבואה לעשות עליה שהיה הראשון הדבר
 לבושה כשהיא שחת בערמת צילום ז ללונדון

 קצר. ומעיל סגור בסוודר מתניה עד מקודקדה
 עדשת ידי על נשזפו השאר וכל הרגליים
 התמונה השלמת לשם הצלם. ועין המצלמה

 גם להחזיק עליה היה מדיחה צרפתיה של
בפיה. קש גבעול

חיו' העלה שצלילו מובהק, צרפתי במבטא
 : הנדהמת ז׳קלין אמרה הנוכחים, פני על כים

הלונ לערפל לבוא צריכה הייתי זה ״בשביל
 מיטה על בצרפת, עושה אני דבר אותו י דוני

 שם לי נותנים לא הם מזה, וחוץ ורכה. נוחה
קש.״ לאכול

סרטים
ואבי□ שיני בין

סרט הוא אדם ממשכנות הרחק
מתחל קנדה. של המושלג בצפון הרפתקות

 ז׳ול רוצח־מתוך־הגנה, :בהרפתקות קים
 ממשטרת ושוטר גריינג׳ר) (סטיוארט ונסן

קוריי). (ונדל פדלי הרוכבים־הצפונית׳
 ופראי־למ' בודד צייד ז׳ול, שהרג לאחר

 להטות וניסה בטירתו שישב אדם מחצה,
 החוק מן בורח הוא המערבולות, אל אותה
עק שוטר ידי על נתפס שלג, לערבת הרחק

 להחזירו, המנסה קוריי׳ ונדל ושתקן, שן
 את מספר כולו הסרט בידיו. כבול כשהוא

ליס זוג שלגים, רצופה שהיתר, חזרה דרכם
 קיבל בה זאבים, של נהדרת והתקפה טים

 השוטר, אל נקשר ז׳ול הלם. החביב השוטר
למ בדרכו אתו ממשיך והוא אליו, והשוטר

פעמים להתחמק הזדמנות לו שהיתר, רות

 מרפא הוא הלם, מקבל כשהשוטר אחדות.
מס הוליבודיות, פסיכולוגיות בשיטות אותו

במשפט. זכאי יוצא למשטרה, עצמו את גיר
ב מעניינים במיוחד. מפריע אינו זה כל
 הטוב ומשחקם היפים הצילומים הם עיקר

 גריינ־ וקוריי. גריינג׳ר הגברים, שני של
 היהיר־ ההרפתקן הפעם אינו גיוון, לשש ג׳ר,

 מאהב הוא הקודמים. סרטיו של השחצן
מש בתפקיד הפעם המופיעה צ׳ארים, (לסיד

 עדין ורע רגלים) הצגת מצריך שאינו חקי
ברירה. כשאין רק באגרופיו משתמש נפש

לחדול או לדגל.
ב מתעוררת אליהם והיחס המרגלים בעיית

 כוגד. דו קראו ליטבק אנטול של סרטו
 (אוסקר צייר גרמני אודות הוא העלילה ספור
 הברית בנות לטובת לרגל המתנדב וותר)

 אליו והיחס הרפתקותיו לבטיו, בגרמניה,
 הצדדים שני בעיני עמו. ובני מעבידיו מצד
 מסו־ בפעולה נתפס כשהוא בוגד. נחשב הוא

מת אולם בעבודה, חבריו מצטערים כנת,
 קראוט.*״ זה היה הכל ״אחר : נחמים

 וותר, אוסקר מריל, גרי הסרט, שחקני
 בייסהרט ריצ׳רד מלאך), פני בעל (גרמני

 על אולם במשחקם. מצטיינים נף, והילדגרד
 ליטבק, אנטול של הריאליסטי במויו עולה הכל

לעלילה. אוטנטיות המשווה

ל היתרה אהבתם בגלל לגרנזנים, כינוי *
■ כבוש כרוב

שיער... רא
 מיימון, עדה המרצינה, מפא״י חכי״ת

הדי זמן את לצמצם הכנסת בוועדת הציעה
 כל ״ממילא : טענה האופוזיציה, של בור

המדי השמצת אלא אינם האופוזיציה דברי
נה."

 הקרח״) (״הנשר עקיכא אחר, מפא״י ח״כ
 מקורית שיטה זאת לעומת הציע גוכרין,

 הוא איים באופוזיציה. לטיפול יותר הרבה
ן על חנ ו ר, י ד  אכתוב ״אני :חרות ח״כ כ

 אתה שבלבך אגיד מאמר, שבוע כל עליך
מתנו אותך יזרקו אז הפועלים, מעמד ידיד
!״החרות עת

 אבניאל, בנימין ד״ר אחר, חרות ח״כ
 : ההתענינות נושא צעירה. בנער־ התעניין

 שמחון חיים הנאשם של 17ה־ בת אחותו
 שבועיים, לפני נעלמה העתונים הודעת שלפי
 מעשה כאן שהיה לחשד מקום שנתן דבר
ארצי. מירה ידידי מצד נקם

 הברזילית האימונים אנית מפקד כשנפגשו
 י־1 פרנציסקו קפיטן ),846 הזה (העולם
 חיל- ומפקד וייאנה בודקאו צנטה

ה חילק לימון, מרדכי אלוף הישראלי, הים
 האורח פסק פתגם. בצורת מחמאה קפיטן
 ״יפה :לימון האלוף של הצנע מדי על ברמזו

 אותה.״ הלובשת ממנה יפה אך השמלה,
 אכרחם נתן נושא אותו על שניה השוואה

 התנגד כאשר רמת־גן, עירית ראש קריניצי,
מח של העירוני התקציב לצמצום להצעה

 כאשד, כמוה גנים, בלי ״עיר : הגננות לקת
ראשה.״ שיער בלי

חדש, רמת־גני תושב נתן זו למדה עידוד
 ני־ אלכסנדר בישראל, המועצות ברית ציר

 את הציר שערך שעה אברמוב. קיטוכיץ
 בני תלמידים חבורת פגש היומי, הבוקר טיול

 במין לבקר קצרה, שיחה אחר הזמינם, ,13־12
 השש" הבית מגג להם הראה השגרירות,

היפה״. עירכם ״נוף את קומתי
 משרד של המשפטי יועצו רוץ, שבתאי

 אי״ההבנה של חדש לפתרון עד היה החוץ׳
 המשפטנים כשהתנגדו לישראל. הערבים בין

 ישראל לנציג הדיבור רשות למסירת הערביים
שהתכנ ולחוק, למשפט הבינלאומית בועידה

 החליט הודו, בניו־דלהי, העבר בשבוע סה
 הנואמים רשימת כי הועידה, של ההודי היו״ר
 הדיביר רשות את שלל מידה, על יתר ארוכה

יחד. גם והישראליים הערביים מהמשפטנים
 המזל חייך לא העולם של אחר בחלק גם

 איירס, בבואנוס שערך בהצגה ישראל. לשליחי
 היהודיים הבוחנים זוג שאל ארגנטינה׳ בירת

 זה ״מה המבקרים: קהל את ושומכר, דזיגן
 — מו־מו? העושה רגלים ארבע בעלת חיה

 העושה רגלים ארבע בעלת חיה זה מה פרה.
 רגלים ארבע זה ומה כבשה. — ? בר,"בה
שליחים.״ שני — ? כלום עושות שאינן

בדן ק ורא ..
 עזר אחד בדבר לפחות כי נתגלה השבוע

ד ץ דו רי גו ־  קרנו את הרים הוא :ליורשו כן
 ממבקריהם לאחד בוקר. שדה אנשי בעיני

ה הנסיון שאחר המשק, אנשי גילו הקבועים
ה את לקבל יתנגדו לא בי.ג׳י., עם מוצלח ש  מ

ת׳ ר בקרוב. מתפקידו לפרוש יחליט אם ש
ב המוות עונש ביטול על ציבורי במשפט

ל עורך־דין עיכב ישראל, א מו ר ש מי  אה ת
 ״האם :שאלו המושבעים, אחד של אישורו

 ?״ בעתיד לרצוח מתכוון או פעם, רצח אדוני
 המיועד־להיות־מושבע, של שלילית לתשובה

 לו שיש בטענה אותו, לפסול תמיר ביקש
 בית- אב רצח. מעשי נגד מוקדמות דעות
ר מחוזי שופט הדין, עז לי חי א ל  סירב מ

לבקשה. להיענות
רון העד נשאל משפט באותו שו ה שי!? י
 של הכללי המפקח עוזר לשעבו משופם׳
 בישראל, תלין יימצא אם ישראל, משטרת

בק המשטרה במטה נתקבלו כבר כי השיב
 כשלעצמו, הוא לתפקיד. מתנדבים של שות

 אם אף זה, תפקיד למלא מוכן אינו גילה,
ומש הכרמל על חוילה הממשלה מאת יקבל
 ביצוע תמורת לחודש, לירות 350 של כורת
 מוכי אינני קברן ״גם לשבוע. אחת תלייה

ענה. להיות,״
 בית־החרושת של הלילה במשמרת בעבדה

 בשעה משמר״העמק, בקיבוצה, חשמל למוצרי
 המחזאית של ידה נתפסה בוקר׳ לפנות 4

ת מי ל , וים) (בית שו רי דו ת־  ח״כ אחות כ
כי ד ר כ מ טו נ  שהי התוצאה: במכונה. כ

נחתכו. אצבעותיה


