
 באחר וזכר! ״ראלי״ נערת השבוע מבקרת בו המקום את זהה
ם: הפרסים פני זוג — ראשוז פרם הנדולי  פרס ״ראלי״; או

ד שעוז — שני אחד. כל גלובוס עטי של פרסים 25ר נהדר י

הפתרון תבאי
 הזו. תמונת־הנוף את תתלוש אל

הנ הפתרון את לשלוח מספיק
 ,136 ת.ד. ראלי,״ ל״תחרות כון

 מבקרת היכן (א) ולציין תל־אביב
 את (ב) !978 בגליון ״ראלי״ נערת
 ברשותך אם (ג) וכתובתך! שמך

 תוצרת מאיזו כן ואם אופניים
״ראלי.״ באופני תרצה מדוע ו(ד)

ת עשר של בסדרה השנייה היא זאת נוף תמונת  נוף תמונו
שבועות משך שתפורסמנה  זהה זה. במקום זו, אחר בזו הבאים, ה

ת מספר מונו פתרונותיך. מספר לפי בהגרלה ותשותף כרצונך ת

הפלדה אופני

לירות עשר פרס
978 הזה״ ״העולם תשכץ פותרי בין יוגרל

ב עיר .2 :מאוזן
על־ ,נוסדה ישראל,

 מנוחה אגודת ידי
 בעזרתו .8 ונחלה;

 המקלע את מצמידים
ה .10 לכתף! הקל
 .13 לבניין! חול

חיל־ים; .14 מטר!
שיכון; חברת .15
למשל! ציילון, .16
ה שבעת אם .17

 צברית .18 בנים!
פרשן .20 ;1956

 תיאטרון .21 צבאי!
 צנום! .23 הפועלים;

ה אל נחבא .25
יוז בעל .27 כלים;

ל בנטוב, .29 מה;
 32 שוט; .30 משל;

.34 שליד הגבינה
.35 ילדים! שיתוק

ש יהודי .36 רוק;
 בתלמוד. מאמין אינו

 בתנ״ך; רק אם כי
 חיוני .39 מצבה! .37

גשם; בימי למכונית
בלילה; יורד .40
״... .42 מספיק; .41

כמה .43 לאריות!״; זנב ולא לשועלים
ציבוריות; עבודות מחלקת .44 פרחים;

קטמע. .45

 כמו יוונית, אות .2 כלי; .1 מאונך:
 טרף; ציפור .4 בית־אלפא; ליד .3 רי״ש;

 של זוגם בן .6 ישראלי; גיאוגרף .5
 ענייני את המנהל המוסד •7 המצילתיים!

 בנים; מארבעה אחד .9 קוסם; .8 העיר;
שמו ..18 לחם! ככר .12 קדושים; זרע .11

 לא הוא .19 המאירי; הסופר של הפרטי
 לונדון תושב .21 העורב; אצל לחינם בא

 באוניברסיטה מרצה .22 על־פי־רוב; כזה, הוא
 יומון .24 המתנדבים; שורת איש העברית,

 שניים .26 חיטה; .25 לשעבר; הפרוגרסיבים
 חוב .28 שמו; על נקראים התנ״ך מספרי

 ישראלית; לירה .31 דורון! .29 התחלה; ללא
 סרטים .34 המקרא! של הארמי זוגו . בך .33

 .41 עליו! ממונה בורג ד״ר .38 קטנים;
נוכרי. .43 חב״ד! של הדל״ת

קולמע
ישראל

הבורוונות ורע
 לתענוג• בישראל הפכה לקולנוע ההליכה

 הכניסה את לרכוש היוצא זוג מאד. יקר
 בנקל מוציא החלומות, לעולם השבועית

 זה במחיר לירות. שלוש עד וחצי שתיים
 והולכות, תכופות לעתים קרבן, הופך הוא

הפורענות. זרע בנוסח סאדיסטית להתעללות
 נפרץ לחזיון הדבר הפך חדשים כמה מזה

 עד תריסר חצי של קבוצה אביב: בתל
ה לקוי, עברי מבטא בעלי צעירים, תריסר
בצע פורצת מלוכד, בגוש באולם יושבים

 ממשיכים הסרט, ראשית עם פראיות קות
 דקות כמה כל תומה. עד הפרטית בהצגה

 וחיקוי״ צחוק של תזמורת צעקות, פורצות
עדי סצינות בשעת מתגבר הקונצרט חיות.

במיוחד. מזעזעות או נות
ה מחיר את שגבו בתי־הקולנוע, בעלי
בסלחנות. זו לתופעה מתיחסים כניסה,

המש סולם בראש העומדים הסדרנים,
 ציבור של המאמץ סולם ובתחתית כורות

ל לחייג כדי אצבע נוקפים אינם העובדים׳
.999 מספר

 בשערוריות והותר די העסוקה המשטרה,
ס אינה מפלגתיות, ובחירות הברחה של

לה. נוגע שהענין בורה

סרטים
הקרא דק יציל יורשים

רון, נשים לשבע כעל  תל-אביב; (י
ה הריסון, רקם הקומיקאי הוא אנגליה),

שנים. עשר של ■הפסקה לאחר לבד חוזר

 אחת, אשד, רק לשאת הספיק זד, זמן במשך
 לילי יפה, הבלתי הטלביזיה כוכבת את

פלמר.
 המוסרטת בקומדיה יותר לו משחק מזלו
 מקסימה, הופעה ובעל מושך גבר אודות

כש נידחת, בעיירה אחד בוקר המתעורר
 בעזרת שמו. את אפילו לזכור ביכולתו אין

 השיכחה מחלת חולה מתחיל פסיכיאטור,
 להפתע־, עצמו את מוצא עברו, את לשחזר

ב ועשירה יפהפיה צלמת של כבעלה תו
קנדל. (״ג׳נבייב״) קיי של דמותה
 היו אילמלא לכשעצמו, נעים מצב זהו

 יפות נשים שש עוד זו אחר בזו מופיעות
 על הבעלות זכות את התובעות פחות, לא

 הוא מבכר אחר נורמלי גבר ככל הריסון.
נשו לשבע החזרה על בכלא הישיבה את

תיו.
 נשי של קרירותן על האגדה למרות

 להיטות זה בסרט מגלות הריהן אנגליה,
 להרי־ מפריע שאינו דבר לגבר, נלהבת די

 — הכלא מן בצאתו גם מהן להימלט סון
השמינית. האשד, של לזרועותיה ישר

המצליח הממוד
 צר־ <1תל־אבי (אופיר, הצוענים כדון

 ל* דומה להיות מאד מתאמץ פת־גרמניהא
 שם־ יוד,ן של המפורסמת הקלילה אופרסה

הפי התזמורת בעזרת אפילו אולם ראוס.
היו הבלם ולהקת המבורג של להרמונית

להי רק מצליח הוא הלאומית, גוסלבית
 במהדורה שיגרתי, הוליבודי לסרטזמר דמות

אירופית.
ש מה הוא הצוענים לברון שקרה מד,

 את מעלים היו אילו למשל׳ קורה היה
 אנדרסן כריסטיאן הנס של הלווי מוסיקת
 של הבנאלית העלילה סימפונית. כיצירה

 ושיחה, בנעימותיד, חינה שכל האופרטה,
הסרט. לעיקר הפכה

 שנדור בתפקיד ומשחק שר גיטרי דורג׳
 למולדתו החוזר ההונגרי האציל בן ברינקי,

שי להצדקת בתורכיה. ארוכה גלות לאחר
 להשיב מצליח הוא נזנזזר״, כסוני ״אין ח

 קצין בפח להפיל ההרוסה אביו טירת את
 סאפי של ליבה את לרכוש הונגרי׳ פרשים

בתו ולזכות הצוענים, בת טאד) (מארגרם
מ יין שתיית כדי תוך הצוענים ברון אר
סועחם. צ׳ארדש ומחולות וריקוד בדם, הול

 את להרתיע מכדי בהם אין אלו מעללים
 א להשיא לשאוף החזירים, מגדל שכנו,

 מנת על השויצרית) שבלט (מריה בתו את
 לפני ממש אולם באדמותיו. לזכות שיוכל

 ושא־ הבת של בוגדנותה מתגלה החתונה,
לאשר״ הצוענים בת את נושא נדור־גטרי

 בקשר מנהליות בעיות אילו אי היו אם
מת כאשר נפתרות הן הנשואים, לחוקיות

 הצועניה: סאפי של האמיתית זהותה גלה
 על בא הכל שנחטפה. תורכי שולטן בת

 וסאפי ושנתור מתפזר הקהל בשלום, מקומו
 כל מאושרים חיים לחיות הביתה הולכים

חייהם. ימי

החדשות יומן
 צ׳ארלי של החדש סרטו בניו־יורק, מלך
ב עתה המוסרט צ׳אפלין, הבמה) (אורות
 של זעמה את עורר העיר, של העוני רובעי

יצ כולה העתונות האמריקאית. הקהל דעת
כאנטי המוגדר הסרט נגד במסע־צלב אה

 אדמם, רואן כוכבת נגד וביחוד אמריקאי
 שיצאה היחידה בו... להשתתף שהסכימה

מוג (״מחלין דיאנה כוכבת היתר, להגנתה
 אלו בימים שהגיעה דורס, הבריטית״) רו

הרא ההוליבודי סרטה להפקת להוליבוד,
 בפירסום מיד והחלה לאשר, נישאתי שון

 כתבה הקולנוע. בעתונות ורשימות טורים
 המשחק ארץ אמריקה, את ״איפוא היא:

 לתת הוגן זה שיהיה חושבת אינני ההוגן?
לסבול״... לדואן

וראוי מוצג
ב הארץ בערי המוצגים הסרטים אלה
 עליהם: ממליץ הזה העולם ואשר זה שבוע

 תל-אביב (חן, חמקועקעת השושנה
 מסיון נכשלת מניאני אנה אלמנה
 משאית בנהג זוכה אבל מחוכים ללבוש

או ובפרס לאנקסטר) (ברט מטומטם־למחצה
סקר.

ם פי ט חו  תיאו תל־אביב) (ארמון־דוד, ה
 לשעבר, הקאמרי התיאטרון איש ביקל, דור

 ילדים מסבירים בו בסרט רופא בתפקיד
לכלב. זקוקים הם מדוע

עדי המחשה תל-אביב) (תכלת, פיקניק
 נובאק קים קינסי. של המיניים למחקריו נה

.16 שבוע ד,ולדן. וויליאם
 (אוריון, כמוהם היו כולם אילו

 טוב עולם על אגדתית אידיליה' ירושלים)
אדם. לחיי ערך יש בו ■ יותר,

ר כו ר כ שמ לאלה ירושלים) (עדן, ה
 גחים של נשואיד, בטקט היו לא מה שום
ג׳ינס. אלק קלי.

הצוענים״ כ״כרץ שכלט מריה שחקנית
חזירים מגדל בת של חזירות


