
חכון אשליות ̂ ליל אשת * משכרים סמים
 פשתה המשכרים, הסמים אחר הלהוטים הנרקומנים, עיית ^
 על־ידי קלים רווחים בצבירת הקשיים כולו. בעולם כמגיפה ■■

 הפושעים גדולי את העבירה הפשע עולם סממני ושאר סחיטה שוד,
 מלחמת אחר מדהימים לממדים שהגיע המשכרים הסמים לשטח
האחרונה. העולם
בועזברים' ״סמים הרוו* מתח

מ שבין חים
ב הסמים חיר

 הפקתם מקום
 בשוק למחירם

 הכגסות־ יצר
 שאפשרו ענק

 רשת פיתוח
ו בינלאומית

 של החזקתם
 סוכנים אלפי

והח להפצת
 הסמים דרת
הארצות. בכל

 מנגנוני להקים הצליחה לא בסמים למלחמה המשטרתית המחלקה
 הנגע ולכן הסמים, סוחרי אותם שהקימו מהירות באותה מלחמה

ופושה. הולך עדיין
במפי ומלחמה משכרים סמים הפצת של אלה, בעיות מכלול על
 כשרונו כמיטב ריאליזם גבין זץ הכוכב משרה הסמים, של צים

ם בסרט הגדול י מ ם ס י ר כ ש בלבד). למבוגרים (שהוגבל מ
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ליל״ ״אסות

 ורכש פילים ג׳רר עם הבשרים״ ״שטן את יצר לרה אוטון לוד ד*
ת בסרט אותנו מעביר לרה היצרים. במאי של השם את 8 ש  א

ל החטא. של התקופה הצ׳רלסטון, תקופת העשרים, לשנות לי
 מרכז פיגל׳ מונטמרטר, פריז׳ :המקום

ם... הנושא! החטא... צרי  ולמרות י
 ידו במיטב עדינה אהבה אהבה. זאת
לרה. של

ת ש א ל ב י נועז. נסיח נעשה ל
 צרפתי במאי שאף תפאורה הועמדה

 וסכומים כמותה להעמיד העיז לא עוד
 זה צבעוני בסרט הושקעו אגדתיים
 של חריפה תערובת לו לשוות על־מנת

עמוק. אנושי וריאליזם אגדתיות

 בפני יצירה הוא המוסיקאי הרקע
 של האווירה את יוצר והלווי עצמה

האימה״) (״שכר איב והתקופה. המקום
פסטורלית״) (״סימפוניה ומישל מונטן
ל הסרט את במשחקם מעלים מורגן

השנה. של המעולים הסרטים רשימת
8 8 1 1 8ס£ 01̂

* טז ת ״ : ס0 1̂.

דזבדך* .אשליות

בקו נאפולי״). (״זהב ומוטו פמפניני סילבנה דה־סיקח, יטוריו ף
 מרומא״) (״האשה אלברטו סיפורי ממיטב סינמסקופית מדיה 1

 מופיעה הראשון. הצבעוני האיטלקי הסינמסקופי בסרט מורביה.
הנס ופינותיה מראותיה כל על רומא
עין. מרהיבי בצילומים תרות

הרבה, יכולתו בכל פורש, מורביה
המחפשים טפוסים של נרחבת יריעה

בתעלו אותם הקורה וכל קלים חיים
ו הומור שופע הסרט השונים. ליהם

טי של פסיפס הצופים לפני מעביר
ב שוכחים אין אותם ומראות פוסים
מס לרומא, לנסוע צורך י אין מהרה.

זה. בסרט לבקר פיק
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עונון מפיצים ־ ״וח־פילס״ סוטי מוגבל נ

אנשים
דם מרק־פירודו תי ח■ ו

 תל- בקיבוץ מדשאה על רעים במסיבת
 ישראל שגריר של בתו השבוע סיפרה יוסף,

 על )1(ל אכידר* דנח המועצות בברית
התק אחת בבדית־המועצות. אותה הקורות

 בכיכר טיול בשעת נעימות: הפחות ריות
 קטנה בדלת דנה השגיחה במוסקבה, האדומה

.כני הכתובת ועליה הקרמלין חומת בתוך
 נכנסתי,״ אז — כניסה שכתוב ״ראיתי סה״.

 את ראיתי כבר רוחי ״ובעיני דנה, אמרה
ה האשד, על המבשרות העיתונים כותרות
 אחרי הקרמלין חומת את שפרצה ראשונה

 קוסם היה ההרפתקה סוף אולם נאפוליון.״
 ב־. נכנסה כי נוכחה דנה מראשיתה: פחות
 שבית־ בעוד לגברים, לבית־שימוש טעות

 השני מעברה נמצא לנשים המקביל השימוש
 בשעה כי דנה סיפרה כן . . . הכיכר של

 ברית־ ממשלת ראש של בחברתו ששטה
 בסירה, כולגאנין ניקולאי המועצות

 הוא גם ששט הרוסי, הנוער את שמעה
וול־ וולגה שלנו: .השירים את שר בסירות,

 ושד דז׳יגאן של ממערכון ישר קוחים
. קרתא נטורי על מאכר  עיריית ראש . .

היוש לסופרים שלח חושי אבא חיפה
 בירכת השנה, ראש בערב בדירותיו, בים

 כך על לו השיב סובה״. וחתימה ״כתיבה
הכתי ״את שפירא: שלום״) (״*צ. שלום

סו לחתימה אתה דאג לי. תשאיר בה
. בה״ . ל שזכה הראשון העברי הסופר .

 בארצות־הברית מפרי־עטו ספר־כיס הוצאת
ה ובית סלמנדרה מחבר צטניק, ק. היה

ומס אלמוניותו על בקפדנות השומר בונות,
 תושב שפירושו: הסמלי, בשם־העס תפק

המת המחבר, תמונת במקום מחנה־הספר•
 מופיע הספר, עטיפת פני על כרגיל נוססת

 סימן הבובות בית ספר־הכים של עטיפתו על
. . גדול שאלה  לא חיבר צטניק ק. אגב, .
ו השילומים, בעיית על מקיף מאמר מזמן
 זה. מאמרו את לפרסם במה באיזו היסס

 לפרסמו הסופרים אגודת לו כשהציעה
 יגיע שמאמרי רוצה ״אני אמר: במאזנים,
. למאזניים״ ולא לאוזניים, . בארצות־ .

השסע פסמן*
 אפילו — הכל להשיג אפשר כסף ״בעד :אשכול לוי שר־האוצר •

שונה־בצע.״
ה • די ב ת, עו ר  ריבוי מכת על מפא״י, של לביקורת המוסד מזכיר פו

 שליחים, שהיו אלה — סוגים לשלושה מתחלקים שחבריהן מפלגות ״יש השליחים:
שליחים.״ שיהיו ואלה שליחים שהם אלה
 יש בארץ והציבור הממשלה ״בין :דיליגסקח אסתר מר״י ח"כ •

 יניח שהציבור בתנאי רוצה, שהוא מה להגיד לציבור מניחה הממשלה — הסכם
רוצה.״ שהיא מה לעשות לממשלה

 אינם שרת פצעי לשרת, נכנסה שגולדה ״מאז :באדר יוחנן חרות ח״כ •
להגליד.״ יכולים

 את להלאים רצוי לדעתו אם כשנשאל צבר, שמעון הקריקטוריסט •
 להלאים צריו ״קודם הממשלה: לידי הפעלתם את ולמסור לתחבורה הקואופרטיבים

הממשלה.״ את
 החקירה וועדת לפני בעדותו אכרהמי, לד ירושלים משטרת מפקד •

 אינם קרתא ״נטורי השבת: בהפגנות סגלוב פנחס של מותו פרשת את המבררת
 הם — פשוט הוא והטעם במשטרה. מאשר חוץ ובמוסדותיה, במדינה מכירים
בכוחנו.״ מכירים

 ממני ביקשו ״אילו :שרף זאב המדינה הכנסות על הממונה •
במשרדך.״ ואדם בביתך פקיד היה מציע: הייתי המדינה, עובד את שתדריך סיסמה

 סכנה טמונה האישיות פולחן ״בביטול : סנה משה ד״ר מק״י ח"כ •
 פולחן את בני־האדם יוצרים אחרים, של באישיותם להאמין בסרבם — גדולה

עצמם.״ של האישיות
 החשוב הדבר הוא שהכסף חושבים אתם ״אם :בן־אמוץ דן העיתונאי •

צודקים.״ אלא שאינכם לכם דעו בחיים, ביותר
 התיאטרון של החדשה הרביו תוכנית על גמזו, חיים ד״ר המבקר •

 לי־לח-לו שנשחק, המטאטא שרוסק, הקומקום היא ת״ק על ת״ק ״התוכנית הקאמרי:
שהועתק.״ קרתני מיוזיק־הול שהוחנק, צ׳יזבטרון שהומתק,

 ״הם דנה, קבעה אבל,״ הדנייפר. והיי גה
. .זייפו״ קצת האמרי הטלביזיה פרשן .
 לצלם הוא גם שבא פירסון, דרו קאי
 יומו את דרך־קבע פותח ישראל, על סרס

. מרק־פירות של כוס בלגימת ש בעוד . .
ה גורי, ישראל מפא״י ח״כ של מנהגו

 קלח בוקר מדי לאכול המושבע, טבעוני
 במים אותו חולם שהוא בלתי־מבושל, תירס
.חמים .  השבוע נזכר העיתונאים אחד .

לש לשר־החיגוך־והתרבות שקרה במאורע
 השנה ראש בערב די״נור, מציון עבר,

מכ כשבידו לדואר נכנס הפרופסור שעברה:
 הכובע על אותם הדביק בולים, קנה תב,

 אל הכובע את לתחוב וניסה בידו שהחזיק
 ״איזה מתלונן: כשהוא תיבת־דואר, תוך
 אפילו — הדואר בתיבות מתקינים צר פתח

להכניס.״ אי־אפשר רגיל מכתב

★ ★ ★

ה ב תי ה ודירה ב ב טו
 בהתקפה שנפצע פרידמן, דוד הנהג

 לאילת, בדרכו אנד אוטובוס על האחרונה
 יום כי לו נמסר בו מכתב, השבוע קיבל
 כחבר נתמנה לאילת בדרך התקרית לפני

 העקרבים, מעלה חללי 11 להנצחת בוועדה
ל האוטובוס על הקודמת בהתקפה שנפלו
. אילת . אח ידיעות של החג ערב בגליון .
 מתארת בו סנסציוני מאמר התפרסם רונות
 ר שערים למאה חדרה כיצד העיתון כתבת

 רכי קרתא, נטורי ממנהיגי אחד ראיינה
שדב רק היא הצרה קצנלכויגן. אהרן

ל בכתבה, שנמסרו כפי כביכול, הרב רי

 עצומה לתפוצה האחרון בחודש זכו הכרית,
המח מפי קריאות הכוללים תקליטים, שני
 מות מחזותיו מתוך מילר ארתור זאי

 הסופר כי התברר, המכשפות. וציד הסוכן
 נישואיו אחרי רגילה בלתי־ לפופולאריות זכה

ן לכוכבת י ל י ר . מ ו ר כ מו

★ ★ ★

ל •ריב ל• ע ד ג ח א ה
ד שמעון לשעבר שאסיר־פראג לאחר  א

 כיצד באריכות במעריב סיפר רנשטיין
קי חברי נזכרו הוראותיו, את מפיו סחטו

שעלי מאסאריק, כסר הצעיר השומר בוץ
 בשנות כי אורנשטיין, גם לשעבר נמנה הם

 על ציבורי משפט בקיבוץ נערך השלושים
שי אורנשטיין במוסקבה. הטיהור משפטי

 על בלהט והגן זה, במשפט כסניגור מש
 — שניתנו מוסקבה, נאשמי של הודאותיהם

. כפייה כל ללא — לטענתו . א טענה .
 כל ללא — הואשם כי אורנשטיין, של חרת
מ היא גם נראתה דרכונים, בזיוף — יסוד

 אחד היה כי שנזכרו חבריו, בעיני פוקפקת
 ב׳ עלייה של במעלה הראשונים המומחים

 הישראלית הרקדנית . . . דרכונים לזיוף
 של בתוכנית השבוע הופיעה לוי חסיד!
במס ברומא, בטלוויזיה ישראליים מחולות

 השחקן . . . בעולם סיורים התוכנית גרת
 הצגת ערב שהסתכסך דמארי, סעדיה
מ הוא בו מולדת, באין הסרט של הבכורה

 ניצל הסרט, יצרני עם מרכזי, תפקיד מלא
 כדי תימן לעולי שלו הרדיו תוכנית את

ש התימנית ליהדות נרגשת בקריאה לפנות
סרס־המריבה. את לראות ללכת לא

 רוכל, יוסף היח הקודם ששמו אביה, •
 שתי שם על העברי משפחתו שם את קבע

ורינה. דנה אבי פירושו אבידר בנותיו:

1 2  ^

 של בגרמנית ראשי־התיבות קא־צס, *
ריכוז). (מחנה קונצרנטרציונסילאנר

9*7 חזה חפילס


