
קולנוע
סרטים

ט ד פו ס ב־ ת וחטימח כ
 אר־ תל׳אביב: (אסתר, האופנה אשת

 שהוא סהדן שבאופנה, סרט הוא צות־הברית)
 וכל ספורט עתונאי של בהיעלמו עוסק

 אמריקאית קומדיה זוהי לזה. מסביב הכרוך
מצ הכי לא קלילה, שטחית, — סיסוסית

 ממלא סק גרגורי משעשעת. אבל חיקה,
ה הלוחש, עתונאי־הספורט תפקיד את בה

 מענפי באחו ת גילויי־שחית רת בש עוסק
 ית באלים איומים גוררים פירסומיו הספורט•

כש לחטפו. אף הזוממים המושחתים, מצד
ב מסתפקים הם למצאו מצליחים הם אין

אשתו. חטיפת
 פק גרגורי מספיק לחטיפה, גילוי בין
 אשר באקאל), (לורן אופנה ציירת להכיר
 (דו־ הקודמת אהובתו את נוטש הוא בגללה

 רגנייש. חטובת טלביזיה זמרת גריי^ לורס
 מסתיר אחד, מצד כאשר, נוצרת התסבוכת

הקו אהבתו את החדשה אשתו מפני פק
 אצלו מוצאת היא שני מצד ואילו דמת,

ומשח תמונת), (ראה גריי של תמונתה את
בגידה. סצינות במוחה זרת

מת כשחשמתיה מדי. קטנים מדים
 יריבתה אל לפנות באקאל עומדת גברים,

גי־ תשובה המתכנן פק, גלויות. בשאלות

 זה שביקרה סימברר, קליר אותה מחליפה
 האמן לאביה הן איבה נוטרת בארץ, עתה

 — ההכרחי לסוף עד לאמה, ומן המטורף
 מקומו על הכל המחזור, סנטימנסליח פגישה

..' בשלום.

שה ותטביבה התור
 תל-אביב; (תנזר, אמי את רצחתי

 הישן: בויכוח נוסף פרק הוא — הולנד)
 השפעת או התורשה צאת ת הוא הפשע האם

 בארץ הוצג קצר זמן לפני רק הסביבה?
 באותה שטיפל הרע, הזרט האמריקאי הסרט
 ש־ שעת, פ ילדה של מקרה בהציגו פרשה

 הסרט מנסה הפעם מתורשה. נבעו פשעיה
תו הוא הפשע ההיפר: את לטעון ההולנדי

 חינוך בעזרת למנעו אפשר הסביבה, צאת
מכוון.

 אל נדחף ,12 כבן ילד העכבר, סיסקה
 וחוסר הוריו מפירוד כתוצאה הפשע זרועות

ם אש, אהבת מליני ב החמור אל אותו ה
 מחנך רת בע אולם אמו. רצח — פשעים

 חמיש משפחה וקן חברים אהבת תבונה, בעל
 מחדש להיקלט מצליח הוא אותו, הקולט

ובריא. מועיל כחבר בחברה,
 אולם לנערים, חינוכי סרט זה ואין יתכן

 יותר רב לקח להורים. רב לקח בו יש
צוזת ובמשחק בפיוס המצטיין בסרט, יש

האופנה״ ב״אשת גדיי כוככת
לשעבר האהובת הזזדשיהבבית ה ש ,הא

 אהובתו־לשעבר של לדירתה מזדמן אותה,
נפ יכת ב הת לשש. מגיעה כשאשתו בדיוק
 לחטוף המנסים המושחתים, בעזרת רק תרת

ל הזדמנות פק בידי ונותנים באקאל, אח
מסירותו. את. לה הוכיח

כ אין צ׳אתלין, ניסח בדיחות כמה מלבד
 בו, שיש מה מיוחדות. הומור הברקות סרט
 ת !שמק ד״מי עשרות של תצוגת־אופנה היא

 רחוב בנערות אף קנאה שיעוררו חדישים,
 נראים באקאל ולורן פק גרגורי ואם דיזנגוף.

 בגדי־אופנה ם הלביש כאילו העלילה בסבך
 החמודה, גריי דולורס הרי ממידתם, קטנים

 אשת היא רגליים, וגם כשרון גם המציגה
וה,מנים. העיתים בכל האמיתית האופנה

ס, א ת או ב ב
 צרפת) חל־אביב; (חן, ׳הזרקורים לאור

 המקריבה צ׳ורו, אצ׳יקה של חייה נהרסים
 את ממנו למנוע כדי בעלה עם חלה את

להח כדי בתה עם חייה ואת בתו,. חינוך
 פשוט צרפתי סרט זהו 'לבסוף. אליו דרה

מלו ממנו מפיקים היו שהאיטלקים וטוב,
 חברתית. דרמה והאמריקאים רגשנית דרמה

סי — שהוא כמו אותו השאירו הצרפתים
ולבבי. פשוט חיים פור

הצר הבד מגדולות אחת ■ צ׳ורו, .אצ׳יקה
 שאינה מזדקנת אם של דמות מגלמת פתי,

ף מלבצע-פשעים נרתעת.  מבתה למנוע כ
 כבת הופכת.לב שבתה שעה ,לזנות. להתגלגל

 שארית את 'מבלה היא מ&נה, הרחק באלט
 בחברת דלה ובחורבה בבית־סוהר שנותיה
הריקוד שגקטעי ■מורלי, גבי הבת, כלבים,

מו הוא ישראליים. סרטים ליצרני משובח,
 מפותחת. סרטים בתעשית רך צ אין כי כיח

 כדי מוכשרים, ומבצעים טוב ברעיון די
 ברשימת להיכלל בשקט היכול סרט ליצור
השנה. של המופת סרטי

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרסלם אלה.

לראותם; ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל־אביב) (מ\גרבי, חגיהנום שער •

 שהעדיפה האשה אודות היסטורית, אגדה —
ל נאמנותה את מאשר חייה את להקריב

הקבוקי. תיאטרון בנוסח יפאני סרט בעלה.
תל-אביב) (מקסים, המכשפות ציד •

 קולנועי. בעיבוד .מילר, ארתור. של מחזהו .
 נגד. מזעזע ג קטר! סארטר. פול ז׳אן של

צורותיו. כל על המקארתיזם
ר,מדי יותר שידע האיש • פי או ) 

 פני על דיפלומטית תסבוכת — תל-אביב)
 מוסיקלית מתיחה מולידה יבשות, שלוש

היצ׳קוק. של סוב בסרט-מתח
(אורגיל, אפנים רוכב של מותו •

 מ־ מתרמקים ומאהבה אשד, — ירושלים)
 בסרט רוכב־אפנים, שדרסו אחרי מצפונם,

הספרדית. הגבוהה החברה את המבקר ספרדי
ל הזמנה • חו  — ירושלים) (עדן, ?-.
 תשלובת סיפורים בשלושה מעלה קלי ג׳ין

וקולנוע. מחול של חדישה אמנותית
ה • י נ ו  סיפור — חיפר.) (עצמון, ד

אוס בהמחשה פושקין, של 'התחנה שומר
 ולטר נדיר. במשחק. בעיקר המצטיינת טרית

ריכטר,

החי
נפש השבון

 ילדים לשני שאם אחרי ףיתד*אביכ,
 עם בה ־גד ב הוא כי עלה ב חשדה .4

 כל את מס־ההכנסה למשרדי מסרה גיסתה,
 כי התברר לסיד,ש שלו, החשבונות ספרי

שנים. חמש במשך ממס השתמט
★ ★ ★

שידור איני צדקה
 חמישה נתזסו המערבית, ברלין ךי

הנחו גג את לפרק שניסו שעה גברים, -1
 כי בחושבם המחוזי, בית־המשפט של שת
אותם. רואה אינו איש

★ ★ ★

אבינו פרויד ברית
 נשרי זיוי הקיבוץ חבר חלה ארז, ך*
 את לבנו, שנערך ברית־המילה ים בי י4

מז ״אני לוח־המודעות: על הבאה המודעה
 סדיסט, להיות שמוכן מי כל את בזה מין

הקל שלטון אשר המביש, במחזה לחזות
 גבר כל על אותו כפה המפא״יי ריקליזם
לבית־ וחצי באחת שישי ליום בישראל,

ר סו מ ת 1לנ ת ה א

 בפני וחיסון לניסוי שלך
 עבור מלאה אחריות נשם,

 ׳, ת ש לן ״ אימפרננצית.
ר שר!ת י ד , א ר י ה מ ו

השח
ת ז1ק נ גז ע ב ו צ ו

בכפר־סבזב* ליולדות החולים
★ ★ ★

המשחק גורל
 עצרה שהמשטרה אחרי ירושלים, ך•

 בקפה פוקר משחק בעת אנשים שלושה ■4
 למשחק בית בהחזקת אותם והאשימה וינה,

 לטעון הנאשמים ניסו בקוביה, בלתי־חיקי
 הדגימו ישר, שכל .על מבוסס המשחק כי

 השולחן סביב פוקר משחק השופט בפני
בבית־המשפם. המרכזי

★ ★ ★
מיוחדת הצנה

 ניגש ארצות״הבר״ת, לוס׳אנג׳לום, ף*
 אחרי קולנוע, קופת אל רעול־פנים שודד -4

 על באקדח איים האולם, דרך לשם שחדר
 הח־ירי בעיני, חן מצא לא ״הסרט הקופאית:

 הסתלק הצופים!״ כל של כספם את לי
דולר. 212 שקיבל אחרי

★ ★ ★
הנפש ציפור

 דרוז־ש מוסה, אבו חסאן נקרא נגב, ך*
 של מגופה מעופף שד להוציא בדואי,

 אותה הכנים ילדים, לחמישה אם בדואית,
ב א־ת־ המית ימים, לשבועיים לאהלו
 יצא שלא לי אמר ״השד בהסבירו: חניקה,
 נשמתה.* את איתו יקח אם אלא מגופה

★ ★ ★
פעמיים חזור מעות,

 תיקון דבר העתין פירסם ךייתל*אכיב,
 הסביר בה דם, ק מיום לידיעה טעית .4
 גיל, הקצין חיפה, במשטרת המנהל קצין כי

 באיתו עוד לפרסם מיהר מהשירות, פרש
 ידיעה, תיקון הטעות, לתיקון מתחת גליון,

 מהתפם־ בו חזר כן גיל הקצין כי נאמר בו
. רותו. . .

★ ★ ★
 ירדת איפה

לדין הובא הבריטית, ן-קולומביה.
 ,74 בן וילסון, הרברם הכומר־לשעבר -4

דולאר, מיליון ו6 ננבתי בשם ספר שחיבר

ן & 1*1 א ץ7ו 3 י
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גופך, את -בחני
ז מושלם הוא האם י
 מ׳ 1.75—1,50 הוא גובהך אם

ז הן האידיאליות המתת

 אלו על ע־לות מדותיך אס
 בטפול מביקשך להשיג נעזירלך

 על מעולה שמירה תוך התייר!
גופך פרופורציות

 להרזייה מכון
בפנים וטפול

 באשמת משתלם, אינו הפשע כי כיח ה בו
דולאר. שני של בשווי גניבה

★ ★ ★
11 בינ׳י

 לילינית בצורה שנהג אחרי ירושלים, ך*
 המישיב על האחת כשרגלו באופנוע,

 צעיר הובא באויר, מרחפת השניה ורגלו
 צורך, ללא עצמו את סיכן כי על לדין

ה לסכנות הבנה לו אין כי בכך הואשם
כש רק מבין ״אני הסביר: בכביש, אורבות

הראש.* על עומד אני
★ ★ ★

האגייות מבחן
ב, י כ א ״ ל ת * ב תרבות ד,ואשם.שבתאי ך

 אשה ידי על שהושארו מכתבים גניבת *-
 בפסיכוליגיה, עוסק ״אני הסביר: בדואר,
 כאלה. מכתבים שוכחים למה לדעת רציתי

ש כפי בכוונה, הושארו שהמכתבים חשבתי
 . כדי מטשחת- להפיל לפעמים נוהגות נשים

 .מימי. עוד שנשאר מנהג בפח, גבר להפיל
.. האבירים^*

חנוכה מתנת
 המצלמה. היא ביותר -היפה

 נשכחית המתנית שאר כל
 מ* המצלמה רק מהר. חיש

 את ד תמ מחדשת נר פוטו־בו
 המתנה נותן והענין. השמחה

נשכחת. בלתי בהוקרה זוכה

הודאות.•צלום.חינם

ד נ ר ב נ ט ו פ
חוב ק חיכה,ו לי ח נ1 ה

106417 וזזר, העוקם


