
במדינה
משפט

ח לו ש ת מ מנו
 אפילו יפה, פורימי מנהג הוא מנות משלוח

 שהיה כשם במדינה, כיום מקובל אינו אם
 היה אדם כל לב בגולה. שנים לפני מקובל

 בלתי באופן מקבל היה לוא מנחת, מתמוגג
מקרו מנות משלוח הפורים חג בערב צפוי
 ,מישהו עוד שיש מוכיח הדבר ידידיו. או ביו

עליו. שחושב בעולם
 כל מלוא התמוגגה )45( רוזנמן שרה גם

הו הפורים יום כשבצהרי התפוחים איבריה
 בתל־אביב, המלך שלמה ברחוב בדירתה פיע

 במסכה, לוטים שפניו שחורים, לבוש שודד
בניר. עטופה גדולה חבילה לה הביא

בצהלה. רוזנמן הגברת שאלה ?״ זה ״מה
שה האביר, השודד ענה מנות,״ ״משלוח

 להסתלק ועמד השולחן על החבילה את ניח
שבא. כלעומת
 את שלח ״מי האשה, בו אחזה רגע,״ ״רגע,

?״ זה
מיסתורי. בקול השודד פסק !״סוד ״זה

 רוזנמן הגברת ציפתה לא כזאת להפתעה
 מי נמצא הראשונה שבפעם רק לא מימיה.
 מנות, במשלוח אותה ופקד לטובה שזכרה

ב שמו על שומר עוד האלמוני שהידיד אלא
 השודד מכבוד בנימוס ביקשה היא צניעות.
נגדית. חבילה תארוז שהיא עד מעט שימתין
אמ רוזנמן הגברת פורים. יום כל לא

 לא היא אולם מנות, למשלוח התכוננה לא נם
 קופסת בתוך בדירתה. נמצא מאשר חסכה
 תוצרת פירות ליפתן קופסת ארזה, קרטון

 תופינים שפע ועוד קטנה, בשר קופסת חוץ,
של זאת מלבד ידה. תחת שנמצאו וממתקים

 עבור לירות חמש לשודד, נפש כופר מה
שירותו.

 את לפתוח היא נפנתה השודד, כשהסתלק
 קופסת בו מצאה היא שקבלה. המנות משלוח

סוסים. זבל
 דמעותיה, שיבשו ברגע יותר מאוחר רק

 מתכשיטיה כמה גם עמו נטל השודד כי גילתה
השולחן. על פזורים שהיו

 להעלות עלולים שהבריות מה כל למרות
 היא טפשה. היתה לא רוזנמן שרה בדעתם,

למשטרה. מהרה
 כל שלא לבסוף נוכח האלמוני השודד גם

 בה השכונה מאנשי ,17 בן נער פורים. יום
 שפסק השופט לפני השבוע, עמד שרה, גרה

דינו. לבירור עד בערבות לשחררו
מחופש. היד, לא השופט

פרסומת
ת חינם שירו

ה המודרניות, והפירסום התעמולה שיטת
הפ על מבוססת באמריקה, בעיקר מקובלת

 זו תורה מכללי אחד ההמון. של סיכולוגיה
 כל ללא תשורה המקבלים האנשים כי קובע

 לנותן תודה אסירי עצמם מרגישים תשלום
המתנה.

 ה־ אנשי ידי על נוצל זה פסוכולוגי כלל
חי מסויים מוצר לקר,ל שהעניקו פירטומת,

 להשתמש יוסיפו שהמקבלים הנחה תוך נם
 תמורת והפעם — כך אחר גם ולרכשו בו

ל כל כמעט כיום זוכה באמריקה תשלום.
תשלום. ללא הניתן ראשון בשירות קוח

ה באחת שנפגשו ישראליים סטודנטים שני
כ לשירות הודות יכלו, בשיקאגו מכללות

הוצאו מחצית לחסוך השתלמו, בה בעיר זה
במו נולד לישראל כשחזרו רק אולם תיהם.

האמרי הקהל לגבי שיפה מה כי הרעיון חם
לישראלים. גם יפה קאי,

 תל־אביב בן ),23( סטרוד שמעון השניים,
פר בהנדסה כיום ועוסק בהנדסה שהשתלם

 למדעי מוסמך ),24( שטיינברג ומרדכי טית,
 במשרד העובד חבר עם התקשרו האופטיקה,

ב המעוניינות חברות מספר ועם פירסום,
מו היו אלה חברות לעסקיהן. קהל משיכת

 הראשון השירות את ללקוחות לתת כנות
התחייבות. כל ללא חינם

ה בהפצת הוחל השבוע, רולטה. כמו
 רוב־ את המזכים תלושים הכוללים פנקסים

 תל־אביביות, פירמות 16ב־ חינם לשירות שיהם
רכי בשיעור וכלה אספרסו קפה בספל החל
תיאטרון. הצגת או סוס, על בה

 זאת פרסום שיטת כי הסבורים המפיצים,
אל כעשרת לשוק הוציאו במדינה, תשתרש

 תמורת אחת לירה סך גובים פנקסים, פים
 50 של ערך בעלי במוצרים לשימוש הזכות
 ובמשרדי ברחובות ימכרו הפנקסים לירות.
קולנוע. לבתי כרטיסים מכירת

 המשתתפים הסוחרים אחד השבוע סיכם
 את שנפשוס או רולטה. כמו ״זה : במיבצע

!״ עשירים שנהיה או הרגל

960 חזו! העולם

קולנוע
סרטים

ר א ז העידה ב
 ארצות (מסרו, השחור כצוק כהלה

ל אנשים של קטנה כנופיה תוקפת הברית)
 המדבר בלב העוצרת האקספרס רכבת מראה

 (ספנסר ממנה היורד והמוזר הבודד והאיש
 קומץ זעיר, כפר הוא השחור הצוק טרייסי).

 מקום קאליפורניה, במזרח בודדים בתים
 המהודרת המהירה שהרכבת ושומם, צחיח

 פניו על חולפת בו, מתעכבת אינה לעולם
 אחרים כפרים רבבות כמו כפר זהו ביעף.

עין. למראית —
עין. למראית רק
מוש כי טרייסי לזר מתברר מהרה עד כי

 בריון הוא הזעירה העיירה של האמיתי לה
 ו100ס/ס אמריקאי רייאן) (רוברט סמית בשם

 והתוקפני ד,קטנוני המזוהם, הסוג מן לאומן
 פשע שנים לפני ביצעו וחבריו הוא ביותר.

 הפשע דבר נתגלה איך גזעני. רקע על שפל
הגידם, טרייסי על הפשע טבעת סגרה ואיך

השחור״ כצוק כ״כהרה פרנסים אן
ומוזר בודד איש ירד

 של בסידרה סטרג׳ס ג׳ון של סרטו מספר
ה כשאת ומענינות, ממתחות רובן תמונות,

פראנסיס. אן ממלאת הדקורטיבי תפקיד
 הסרט של ערכו אולם איומות. בעיות

 שהוא בזה חשוב הוא המעשה. בסיפור אינו
שוע זו בהוליבוד נדיר לב באומץ מעלה,

 כל מעליה הרחיקו מקארתיות חקירה דות
 ביותר האיומות הבעיות אחת את אמיץ, אדם
הגזעית. השנאה :דורנו של

 את השחור בצוק בהלה מעלה זו מבחינה
ל סרט רבות. במעלות הוליבוד של קרנה
הטוב. קהל

ח ניתוח תו לני
 אן־צות־הב־ (יונייטד־ארטיסט, כזר. לא
 העצום הזעיר הרומאן של עיבוד הוא רית)

 אודות תומבסון מורתון מאת עמוד) 700(
 השואף מיצ׳אם), (רוברט מארש לוק צעיר,
 שוקד : הכל את כך לשם עושה רופא, להיות

 את לכלכל כדי עובד ולילה, יומם לימודיו על
 ;מזונותיו כדי רק לו מספיק הכסף עצמו.
 פרטית) במכללה .לומד (הוא לימוד שכר
 הוא הכסף את להשיג כדי לחוד. לשלם עליו
 (אוליביה מזדקנת רחמניה אחות לאשר, נושא

כלל. אוהבה שאינו האבלינד) דה
פור טיפוס מגיפה :הנוספות התסבוכות

רו מיצ׳אם ד״ר !משמש בה קטנה בעיר צת
 מתאהב הוא מסוכן, בניתוח נכשל הוא פא,

מו אינן גראהם). (גלוריה חתיכית באלמנה
מלא שלו והשיח שדמויותיו לסרט עילות

 למעלה לא אם ברומאן. כמו בדיוק כותיים
מזה.

ספו במקומות רק נדושות. כדיחות
המקצו המלוטש, משחקה מעורר בסרט רים
 מרתק, אף ענין, האבילנד דה כוכב של עי,

ל נפל סינאטרה פרנק של שבתפקידו בעוד
נדושות. רפואיות בבדיחות הצופה את בדח

 מיירון :הם זה גדוש-כוכבים בסרט אחרים
 ביק־ צ׳ארלס רשלן, כרופא־כפר מאקורמיק

 קרופורד ברודריק חרוץ, כרופא־כפר פורז־
 פא־ כמעט תסביכים בעל יהודי כפאתולוג
תולוגיים.

 המבצעים ברופאים שנתקנאו הסרט, מציגי
 ייאיז״ את לידם נטלו בסרט, מרובים ניתוחים

 לצו־ הגישו ממנו, דקה 15 לפחות ניתחו מל,
 אי שם, אי : התוצאה מקוצצת. יצירה פה
ביותר. ברורה אינה העלילה התפתחות פה

ע עולם! ש פ ה
ע אל נ  (פרנקו־לונדון, לה בכס!? ת
הריאלי אמן בקר, ז׳אק ידי על בוים צרפת)

 בה״ אסור הזהב קטדת שסרטו והאוירה, זם
הישראלית. הצנזורה ידי על צגה

הז בקסדת כמו לנושא, לו בחר בקר ז׳אק
 ה־ עולם זהו שם התחתון. העולם את הב,

 תגע באל הקודמת. המאה שלהי של פשע
בהר גנגסטרים של עולם זה הרי זה בכסף

 את בקר מראה בעצם, רומנטיים. פחות בה
ה הביזנס, לעולם מאד כדומה הפשע עולם
עשוה. מעטים לא וסופרים שמחזאים קבלה

 באקדחו ספור זה כדימום. גננסטר
 המחליט התחתון, העולם מארת גבאן), (ז׳אן

 תוך אחרון. גדול שוד לאחר בדימוס לצאת
 בכמה גאבן גנגסטר מסתבך השוד ביצוע כדי

פו של כנופיה מחסל וממון, אהבה עיסקות
 חבר אוהבות בזרועות מלפף יריבים, שעים
גווע.

 רומאן מאיזה הלקוחה זו, מסובכת עלילה
המ הצופה לעיני הופכת ערך, מועט בלשי

 שזכרו חד״מבט הומור, רב לסרט שועשע
ארוך. זמן מש לא

 על נדירה, באמנות כאן מוגש הפשע עולם
ה אהובותיהם כל־כך, אנושיים גנגסטרים
 נשי אליהם, הקשורים עסק אנשי מטופשות,

 הכל — אליהם הנמשכות הגבוהה החברה
ראשו ממדרגה סרט מרהיב. מבריק אמיתי,

נה.
ת אי בי ס ט פרי שו פ

 (סינס. ואני העוזרת אבא, אמא,
הטו הרגשנות שהפיקחות, סרט הוא צרפת)

מ הצרפתית והשנינות פוגעת הבלתי בה,
 במאי ביותר. מבדרת ערבוביה בו שמשים

 יבוצה ידי על שנעזר לה־שנואה, פייר ז׳אן
 מאר״ הסופר (ביניהם מצוינים תסריטאים של
 מצוינת קבוצה להדריך הצליח איימה), סל
נחמדה. בעלילה שחקנים של

בגימ לטבע מורה הוא לדו) (פרנאן האב
 תמיד, זועף אדם בפאריס, נערות של נסיה
סו פיוטית, אשר, היא האם לכאורה. רודן
 לב, טובת מורליי), (גאבי הפנאי בשעות פרת

ל (רובר רובר הוא הבן ואופטימית. עליזה
ה לרצון המידה על יתר נכנע קצת מורה)
 שרשרת, של בסופה היא, העוזרת הורים.

 מאוהב שרובר קורסל ניקול צעירה סטודנטית
כהוגן. בה

 את רובר ישכנע כיצד פשוט. פתרון
ל יתנגדו שלא זעיר־בורגנים המאד הוריו

 זאת שאלה על ? כל חסרת נערה עם נישואיו
 הסוג מן הקומדיות כדרך נפתר, הסרט, נסוב
ביותר. הברורה בצורה הזה,

שח בארץ. חדשות פנים הוא למורה רובר
 אישיות בעל אבל תואר, יפה שאינו צעיר קן

 ידועים האחרים מעולה. קומי שחקן מקסימה,
נו פעם מדגימה ביחוד מורליי וגאבי יותר,
 דמות ראשונה, ממדרגה משחקי מבצע ספת

ומשעשעת. קלילה קומית

בקצרה
מחזי שחקן ואשת במאי הכפר. נערת

ה פיסגת מרום אל השיכור השחקן את רים
קולנו לדראמה שהפך דראמתי מחזה הצלחה.

 קרוסבי, בינג קלי, גריים ביותר. חזקה עית
הולדן. וויליאם

ה אל בא הנודע הרומאן הקרב. זעקת
 המארינס לחיילי הלל שיר ענק. בתפוקת בד

האמריקאים.
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נאמנה... ידידה
 פומביות ובהופעות בנשפים רק לא

 אשה כל יפה. לתסרוקת אשד, זקוקה
 וכל חתנה עם כלה כל בעלה, עם היוצאת
 להצטיין תרצינה הן — ידידה עם בחורה

בתסרוקותיהן.

 ראש מברשת מזה. קל אין כיום
 לשירותכן. עומדת 83716116 ברלט
הנאמנה... ידידתכן היא ברלט מברשת

ן ו י לנקי ד ו ס י ה
 סומכת הפסח חג לפני

 רק הנבונה הבית בעלת
לכבי־ שמפו טכסטיל על

״נקה״. תוצרת
בע״מ נורית חב׳ :היחידים המפיצים
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