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וחד ים: מי נ ו לשיכ
ם י ש ר ג ת מ ו ב ו ח ר  ב
24749 טלפון תל־אביב,

בע״מ פןערים ספרית
73 אלנבי רחוב תל־אביב

צב-לא ו. דני לבדו הלחם על דו
עידון ג. פלג, ח. עברית:

בולו. ובעולם ת, בברית־המועצ! דעת־הקהק את שהבעיר רומן
הכילי האביר - פושקין ם. א.

 שלונסלוי א. עברית:
פושקין. של שירת! בכתר הה! מאבני אחת

תרומות - גלפט י.
וחברה. כלכלה בשאלות ועיונים מסות

בילצקי ח. י.
מאג) דעם מזמור (א ליום מזמור

אמיתי מ. עברית:
 עמוד. מול עמוד — ובאידיש בעברית שירים

 2/1957 מם׳ אפקים
 זהר צכי בעריכת

ותרבות״ לחינוך .במה

ולנשים לגברים
ט ח ד ו ע ו ן... ש

יותר, בעיה זו אין

נותנים אנו

ת ו י ר ח ה א א ל  מ
ת ד ר ו ה ל ל ק ש מ

 ביאו־ רובין, א. מר בהנהלת המכון
מדופלם. אסטטיציאן קוסמטיקאי

יום כל פתוח
 בערב. 7 עד בבוקר 9 משעה

ב, י ב א ־ ל ת
.22128 טלפון ,2 פינסקר רחוב

קוסמטיקום" נ׳ם י כ ו ״ר
 כמובחר שנבחר המיון
 הקוסמטיקה בענף ביותר

ובשיער. בגוף טיפול -

 דגלים הניפו
העצמאות: יום לכבוד

 חגינו. את לחוג יודעים שהנכם הראו
ל שייכת במר״ ״פוטו מצלמת גם

 איך הבאים הדורות נא יראו חג:
 את עמנו. תקומת חג את בימינו חגגו

 תקבלו בשמושה וההדרכה המצלמה
אצל

-ברנר1ט19
31 התלונן דחןב1חיפה

קולנוע
סרטים

■ חואות פרק
 מתחילות כו המועד בהגיע

 עצמן את לחשוף תל־אכים בנות
 מגיעים ולרחכם, הים חופי לאורך

 דומה. למסקנה הסרטים מפיצי גם
 פרקי הקולנוע כתי כדי על מעלים
 הוא שמפתיע מה חשופים. הזאות

 כמיטב משלמים טובים שאזרחים
 מה אפל כאולם לראות כדי כספם
 או פחות - לראות יכולים שהם
 אין חינם הים שפת על - יותר
כסף.

 תל- (ארמון־דוד, התשוקה כסערת
עמוק. תוכן בעל סרט הוא — צרפת) אביב;

 אשתו, במיטת דה־סיקה את ומוצא מכלאו
הת הגמול: כגמולו. לו להשיב מחליט הוא

 סנסון). (איבון המושל אשת למיטת גנבות
 רעך אשת למיטת חתגנב אל ההשכל: מוסר

 ובכלל אשתך, במיטת בטוח שאינך זמן כל
מיסיס! בגביית תרבו אל —

אשם? מ־
ם ש א  ארצות־הב־ תל־אגיב; (אוריון חנ

דמו במדינה אזרח כל להיות יכול — רית)
 הוא בלסטררו. מני שמו זה במקרה קרטית.

ריקו בתזמורת צ׳לו על פורט קטן, אזרח
אש של הכואבות לשיניה דואג קטנה, דים
הסוסים. מירוצי בתוצאות מתעניין תו,

 שוד באשמת ומואשם נאסר הוא אחד יום
אותו. מרשיעות העדויות כל דולר. 279 של

וקורן בררו חזאיות
יותר. או י פחות — הים שפת על כמו

 בריג׳יט חתול־המין של חזה הוא התוכן
 בנושא טיפל לאקומב ג׳ורג׳ הבמאי בארדו.
 לצופה ניתנת כך משום צדדי. רב טיפ,ל

 מכל בארדו של חזה את לראית ההזדמנות
 בתפקיד שוחה התמימה בריג׳יט הצדדים.
 התמים, חיוכה אילולי במים. כדג החזאית

 הוא החיוך לחלוטין. פורנוגראפי הסרט היה
הצנזור. את כנראה ששיכנע

 הגלויות, מעלותיה כל שעם הוא המפליא
 לזכותה נזירה. של תפקיד בריג׳יט ממלאת
 מכיון מאונס, נזירה היא כי לומר אפשר

 פל־ (רימונד הדרכים תאונת קרבן שבעלה,
 בטוח מוות הסעיפים: שני על פוסח גרץ),

 בסעיף בוחר הוא במפתיע מין. יחסי או
 ברי״ מתענה הסרט מחצית לאורך הראשון.

 היא כשלבסוף משעממים. בנפתולים ג׳יט
 הסרט מגיע בנידון, משהו לעשות מחליטה

 וחא!נת רובד. יריות כמד. בעזרת תומו, אל
נוספת. דרכים

אפ לשמו, נאמן הסרט היה לפחות אילו
למ אולם חטאים. כמה לו לסלוח היד. שר

 בסערת אין פלגרין, השחקן של מאמציו רות
שיעמום. תנומת אלא התשוקה

 תל־אביב; (מגדלור, הכפר יפהפית
 סופיה האיטלקיה החזאית היא — איטליה)

 בריג׳ט לורן, של למעלותיה בד,שואה לורן.
 לחברו ד בניג, אולם חזערורית. היא בארדו

 בשיטת האיטלקי קמריני מריו בחר הצרפתי,
 סופיה את הלביש הוא וישנה. שונה גרוי

 בחולצה וצבע,ניות, ארוכות טריקו בגרבי
ה בשעת השאיר ההזיה את יחסית. הגונה

ביותר. משעשעת התוצאה במכבסה. הסרטה
 במאה חן ט, של אשתו היא לורן סופיה

לה אשתו של ביתרונותיה המשתמש ,17ד,־
 חושק מזלו לרוע חומריים. יתרונות שגת

ב סיקר,) דה (ויטוריו נאפולי של מושלה
 מנסה הוא לו. שנותנים ממה יתרונות יותר

 סופיה של שרגליה שער. מבוקשו את להשיג
משל של מרד מחוללות בנדנדה, המתנועעת

תמימים. מי
 מיטת אל מתגנב הטוחן, את אוסר המושל

בורח מסטרויאני) (מרסלו כשהטוחן אשתו.

 של השיגרתית חיסורים דרך את עובר הוא
 ופשוטים קטנים מעשים — חוק בר ע! כל

כבי אצבעות, טביעת אדם: נפש המזעזעים
 האיש, של עולמו המעצר. חדר באזיקים, לה

 מפשע, חף שהוא כולם יודעים שמלכתחילה
מס החברה משתגעת, אשתו עליו. מתמוטט

הא הפושע נאסר לבסוף רק ממנו. תייגת
 חופשי לאזרח שוב הופך בלסטררו מיתי,

הרוסים. חייו למעשה אולם החברה. של
ה מעל המרחפת השאלה זוהי אשם? :מי
ל תשובה חוסר בפשטותו. הנפלא סרט

למזעזע. הסרט את הופך זו שאלה
 הנודע, המתח סרטי במאי היצ׳קוק, אלפרד

 אינו רגעית, בסצינה בסרט בעצמו המופיע
 היה שעשה מה כל לשאלה. תשובה נותן

 הבד על והעלאתו ורגיל פשוט סיפור נטילת
 מביים צרפתי במאי היד. אילו מצויץ. בביום

 למכשיר הופכו שהיה ספק אין זה, סרט
 החברה. חוקי של השלילי צידם את החושף
 לצר המסקנות את השאיר היצ׳קוק אלפרד

פה.

תדריך \
 בערי זח בשבוע המוצגים חסרמים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 תל־אביב; (אופיר, ושלום מלחמה 9
 גברי אהבו מדוע מסביר — ירושלים) ציון,

מפ נפוליון נחל ומדוע נסאשה את רוסיה
 מסביר לא חורף. הגנרל מידי ניצחת לה

טולסטוי. של מופת יצירת סירסו מדוע
 - תל־אביב) וחן, שפיי הגראף •

 על־ידי (ומקוצץ אנושי באור גרמנים מתאר
 על־ באור בריטיים ים ולוחמי הצנזורה)

אנושי.
אח — חיפה) (מאי, סטראדה לה 9
 ובעלת מכוערת ונערה ומטומטם חס־ן ליט
 קרק- הופעות בצל האושר את מחפשים לב

מסינה. ג׳ולייטה קווץ, אנטוני סיות.
 תל־ (צפון, השלישי ריצ׳ארד 9

ב בדם׳ מבוסס אוליבייה לורנס — אביב)
הכתר. אל דרכו


