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אדהייב - לא״• הכלכלית החכרה של חכרת־בת

ה ר כו ב ת־ גו צ ד ה  ש
ושומכר דדיגזה*דנלי□ האמנים

 8.30ב־ 7.3 ב׳, יום ״אהל־שם״, תל-אכיב,
 8.30ב־ ,8.3 ג׳, יום חוף, חדרה,

 ״אדיסון״ באולם ירושלים,
 בערב 9ב־ 9.3 ,,ד ביום

 8.30ב־ 10.3 ה׳ יום ״רמה״ רמת־גן
 8.30ב־ 11.3 ו׳ יום ״מאי״ חיפה,
9ב־ 12.3 מוצ״ש מוצקין׳ קרית

ת י נ כ : ת ה ש ד ח

ועחנטערהייט״־ ״לאכט
 ; 2 ג׳ורג׳ המלך ״מסך״, בת״א: כרטיסים

 גז ברמת .93 דיזנגוף ״רקוקו״, : 3 עליה
הרצל. רחוב ״מכבי״, משרד : בחיפה

 ״שרותרון״, ; 31 אלנבי ״הכרטיס״,
 כרטיסים ריכניץ. ,57 ביאליק רח׳

כהנא. משרד בירושלים: כרטיסים

שאה חג שפורים
 תתעלה השנה אבל ידוע, דבר זה

 ע״י השנים שאר על השמחה
השמ במרכז שתעמוד העדלידע

 מעני־ ומאורעות הזדמנוירוו חה.
 של פורים את יציינו ונדירים נים

השנה.
 השנה! של פורים את הנצח לכן
 וקבל ופילמים מצלמה לך הכן

אצל חנם הוראות

בשל□
ארצזת־הברית

ס ר ה האחרון ה
 ניד מתושבי אלפים זרמו שעבר בשבוע

 ברובו המיושב הארלם, רובע לעבר יורק
 לחזות באו לא הם ופורסוריקאים. כושים

 באו הם פוליטי. בכנס או דתית, באסיפה
 מאז נראה לא כמוהו אשר מחזה, לראות
 קרב :דילינגר• ג׳והן רב־שודדים של מותו

 מקלעים בתת חמושים שוטרים 200 בין
 אחד פושע לבין מדמיע, גאז וברימוני

ויחידי.

 צעיר רובלס, אוגוסט היה המחזה גיבור
 יוקדות. עיניים בעל שחור־שיער, ממושקף,

 מבית־ ימים חודש לפני רק יצא אוגוסט
 שוד באשמת שנים חמש בילה בו הסוהר
 הספיק כבר שיחרורו לאחר שבוע מזויין.

 :הפשע בסולם נוסף שלב לעלות הוא
 הארלם בסימסות שהתנהל בקרב־אקדוחים,

 המית צעירים, פושעים כנופיות שתי בין
 מנהיגה )21( אהרונוביץ יוסף את רובלס
הכנופיות. אחת של היהודי

 של הארוכה ידה גבר.- במו ״למדת
 את השיגה האמריקאית הפדראלית הבולשת

 שלושת את קיבל הוא בערב. בו עוד רובלס
 בוז, מלא בחיוך בחדרו שהופיעו הבלשים

 אקדח שלף מעילו, את ללבוש שהות ביקש
 שומרי של נישקם את פרק המעיל, מכיס

 שני עם יריות חילופי תוך נמלט, החוק,
בחוץ. שחיכו שוטרים,
 גיריורק למשטרת הספיקה זו תקרית

 הציבור אויב כעל רובלם על להכריז כדי
 הארלם את סרקו ובלשים שוטרים אחד. -מספר

 התחתית, הרכבת אה עצרו בית, אחר בית
הש בחיפושים בבתי־קולנוע. הצגות דפסיקו

 מכוניות 50 גישוש, כלבי עשרות גם תתפו
 אולם אחד. הליקופטר במשדרים, מצויירות

וה שעות 48 חלפו :פרי נשא לא המבצע
נמצא. טרם רוצח

 א׳ ביום רק הושגו הראשונות התוצאות
 אינפורמציה המשטרה שקיבלה לאחר שעבר

 מסתתר ״רובלס אלמוני: ממודיע טלפונית
.״112 ברחוב הבתים באחד

האינפור כי גילו למקום שמיהרו השוטרים
 רובלס לאוגוסט אולם מדוייקת. היתה מציה

 על ולעלות לדין לעמוד חשק כל היה לא
 מחדרי באחד התבצר הוא כיסא־החשמל.

 בין שאג באש, הבאים פני את קיבל הבית,
 — בקרב למות לי ״מוטב :ליריד, יריד,
!׳׳גבר כמו

 שהתחיל המצור סרט.״ עלי ״יפריטו
 למעלה נמשך בוקר, לפנות שלוש בשעה

 המטירו כבאים מכוניות שמונה משעתיים.
 ותת־ מקלעים כדורי מים. סילוני הבניין על

 גאז רימוני הקירות. על תופפו מקלעים
 באש. הבית מן חלק העלו ברעם, התנפצו
הס הגגות על נאספו צופים אלפים עשרת
 רבבות הקרב. מהלך אחרי עקבו מוכים,
 המוקדמת, השעה למרות נצמדו, אחרות

 את למקום ששיגרה הטלביזיה, מקלטי אל
ביותר. המעולים צלמיה

הת יריות שככו ,05.10 בשעה לבסוף,
 חיכתה המשטרה רובלס. של הבודדות שובה
 נפצע רובלס פנימה. פרצה אחר נוספת, שעה
 ביקש הוא חי. עדיין היה אך בחזהו, קשה

 למות חטאיו, על להתוודות הספיק כומר,
 חושב ״אני : האחרונים דבריו טוב. כנוצרי

סרט.״ עלי שיסריטו

קנדה
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$0ש*ו־וק ־״י
שמש שכמשקפי הטובים שטיין אצל תלמד
חנות ככד דרשוהו  גורמן. פנת 131 דיזנגוף רחוב

21963 טלפון

ה אויב• מ ד קי ה
 משטרת אנשי הוזעקו שוב שעבר בשבוע
 הנידחים הכפרים לאחד הקנדית הרוכבים

 השוטרים לעיני הבריטית. קולומביה במחוז
 מבתי עשרות :במינו מיוחד מחזה ניגלה
 ניצבו לבתים ומסביב באש, בערו הכפר
 שורפי היוולדם. כביום ערומים ונשים גברים
 למכוניות בשקם נכנסו התנגדו, לא הבתים

 החוק שומרי מקום. בקרבת שחיכו המשטרה,
 רגילה. בלתי ובאדיבות בשקט נהגו הם אף

 ״הדוחובורים : משועמם בקול מהם אחד רטן
בחודש.״ פעם לפחות מדעתם יוצאים הללו

לר הספיק ארצות־הברית, שודדי גדול •
 בטרם דולאר, אלף 300 לשדוד איש 16 צוח

 שיקגו, סרחונות באחד שוטרים על־ידי נהרג
.1934 בשנת


