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 החלפת על־ידי להתחזק עלולים והם
 הצילומים לבד. שצילמתם צילומים
 גע־ להביע ממכתבים יותר מסוגלים

 מסוגלים אתם גם ואהבה. עים ג
אצל תקבלו הדרכה יפה. לצלם
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 תל־אביב, הזה׳/ ״העולם במשרדי
 גליו־ מתקבלים ,8 גליקסון רחוב

 השנים, מכל הזה׳*׳ ״העולם נות
שנתיים. כרכים לכריכת
 בימים הוא הכרכים קבלת מועד
 בין לשבוע וחמישי שני ראשון,
 הצה* לפני אחת עד עשר השעות

הצהריים. אחר שבע עד וחמש ריים

סרטים
ת ש בו שווו״ס ת ה
תל־ נתל־אביב, תזרח עוד השמש

 גברים על סרס הוא ארצות־הברית) אביב;
 תפ* את הגברים מטלאים בו עוזרים, ועל
 כפי מופיעים השוורים ואילו השוזרים קיד

להופיע. היו צריכים שהגברים
 את גארדנר אווה ממלאה הגברים בין

 מנס־ היא זה אחר בזה הטוריאדור. מפקיד
 מזדקן, אציל לעיני אדומה בגלימה 461

 (ארול רגל פושט סקוטי ברמחים מדגדגת
 סופר בצוואר הבנדולריס את תוקעת פלין/

להת המעדיף פרר) (מל כהן בשם די יו.',
 טו־ בחרבה ומכניעה לכתוב, מאשר אגרף

צעיר. ספרדי ריאדור
ב עמה להתמודד מסרב אחד שור רק
 טירון — חסר־קרניים שור זהו זירה.

 באירופה אמריקאי כעתונאי המופיע פאואר
 כשהוא הראשונה, העולם מלחמת שלאחר

 איבד בקרב פצע בגלל איום: סוד עמו נושא
ח את  למרות כך, משום שלו. הגברא ס

 בחיותו מתלהב הוא השוורים כל שכמו
 מאשר יותר מקרב־מגע. נמנע הוא בזירה,
 קרני בעלת פרה לאותה דומה הוא לשור

 אנשים מלאת לזירה בסרט המוצאת הגומי,
מצחיקות רק המשונות נגיחותיה ואשר

 והמבדת המחר במחזה החוזה הקהל את
 את שהכניעה טוריאדורגארדנר, אולם

 בזירה, מוטלים אותם והשאירה השוורים כל
 חסר־ד,קרניים, לשור בעצמה לבסוף נכנעת

 ה־ ארנסס של בפסוק עצמה את מסבירה
 ״בהגינות הסרט): נוצר ספרו (שלפי מינגודי

 האלוהים.׳• את מוצאת אני
 לא הכללית, והמסגרת זה פסוק מלבד

 להכיר מסוגל עצמו המינגודי אפילו היד,
 בו מופיעים השוורים רק ספרו. את בסרט

יו דומים הגברים ביצירתו! שהצטיירו כפי
צייתניות. לעיזי־בית תר

ד ם ה כ טי פ כו פסי
ש אי ר ה ז מו  אד־ תל־אביב; (מוגרבי, ה

 עלילה בעל מוזר סרס הוא צות־הבריזז)
 בצורה מתנהגות המוזרות שדמויותיה מוזרה,

 ״מוזר לעצמו: הצופה אומר ושבסופו זרה מ
 מדעתי.׳* יצאתי שלא

 שאינם אלה ונוכלים. נבלים על סרט זהו
ב מופרעים חולי־רוח, הם ונוכלים נבלים
 פחדנים סתם או בשכלם מפגרים נפשם,

 רוצים הללו הטיפוסים וכל חסרי־מצפון.
 ארצות־הברית, בצבא קצינים להיות דווקא

הסרט. עלילת מתרחשת שם
 הוא המוזרים הטיפוסים שבכל המוזר

 בעוד גאזארה/ (בן דד,־פאריס ג׳אקו החניך
 הפרעות בגלל כאלה הם הנבלים ששאר

 את שונא הוא נורמלי. נבל הוא נפשיות,
 יחד. גם חניכיו ואת חבריו ואת מפקדיו,

 לכל מוכן הוא העולם. כל את שונא הוא
 תועלת הפקת וללא סיבה ללא נבלה, מעשה

 מסביר. הסרט אין כזה הוא למה עצמית.
 אדם שיש הע-בדה בציון הסתפקו היצרנים

וזהו. כזה,
 דה־פארים ג׳אקו הבן. נגד עלילה

 מקציני אחד של בבנו נוראה נקמה זומם
ל להביא מצליח שהוא אחרי בית־הספר.

 מכוון הוא מהאקדמיה, הקצין בן גירוש
 בשיטות עצמו. הקצץ נגד רעלו חיצי את

 על משתלט הוא ובקור־רוח מאקיאבליות
 צבוע יהודי על שכל. וחסר גברתן אתליט

שאפילו עד יהדותו את שיגלו המתבייש

 מגלים אין לו, שקדם למחזע בניגוד בסרט,
 פחות טיפוסים שני לוד ועל יהדותו, את
רגילים. יותר או

 נדמה הבד על ביחד מופיעים אלה כשכל
 בית בתוך במתרחש חוזה שהוא לצופה

 דה־פאריס של המזימות רשת לי־רות ח
 גם, הוא, שגם עד כזו בגאוניות נרקמת

 אינם הצופים וגם תככיו את המגלים אלה
 עונשו. על להביאו אפשר כיצד דרך מוצאים

 והנבל הפעם גם הצדק מנצח תמיד כמו אבל
 יכולים הפסיכופאטים וכל — ענשו על בא

מפריע. באין אמריקאיים צבא לקציני להפוך
ומו מלהיבה אינה אמנם המוזרה העלילה

 חדיש פוצר גאזארה, בן אולם ביותר, שכת
 לתהילה שזכה הניו־יורקי האמנים אולפן של

 כמרלון כוכבים נע סרט בשיטת בהוציאו
 כדי שרק שהקן; הוא דין, וג׳ימס ברנדו
 האיש בתפקיד עושה שהוא מה את לראות
הסרט. את לראות כדאי המוזר,

ת ר עז ת ב פו חשוב*ט ח
 תד-אביב; (אופ-ר, ודוגמניות אמנים

 ודוג־ אמנים לחלוטין חסר ארצות־הברית)
 לואיס ג׳רי בו ישנם זאת לעומת מניות.

 פניו את מעווה כשהראשון מרטין, ודין
 מתאפק והשני ישנות, בדיחות ומספר וגופו
לשניה. אחת בדיחה בין ישר לצחוק שלא

חוברות את הקומיקאים צמד בחרו הפעם

 ילדי את המחנכות האמריקאיות, הקומיקס
 דם גדושי זוועה סיפורי בעזרת אמריקה
 עושים שהם זמן כל ללעגם. כנושא וגוויות,

 החשופים גופותיהן בעזרת (בכשרון) זאת
 מק־ שירלי אקברג, אניטה מלון, דורותי של
 גם השאר בין המשמשים גאבור, ואווה לין

 טעם למצוא עוד אפשר ציר, לבדי תחליף
 מישהו החליט בו ברגע אולם בשגעונותיהם.

 לסרט, מפשית ריגול עלילת עוד להוסיף
 שנגדם מאלה מוסרם, לקומיק אותו הפך היא

הסרט. יוצא
 בתקופה וחצי, כשנה לפני נוצר הסרט

עו הם כי משוכנעים האמריקאיים היו בה
 הרוסים וכי הרוסים, על השטחים בכל לים

 הספוטניק סודות את מהם לגנוב מנסים
 שצוחקים זו שבהזדמנות ומובן האמריקאי.

 הרוסים. על גם לצחוק אפשר הקומיקס על
האחרון. שצוחק מי צוחק אולם

 יש האוזילית, הספוסניקית התוספת למרות
 הסוחטים טובים בידור קטעי מספר בסרט
 הגורמים אחד הצופים. מקהל צחוק רעמי

 שירלי של הופעתה היא לכך העיקריים
 שאינה נקבר״ בדמות לואים ג׳רי — מקלין
 הליצניים בלהטוטיו, המקורי מג׳רי נופלת

זד- בשטח עליו עולה ואף

ת יומן שו החד
ש*;ה חדד• 8

(יאח מנספילד ג׳ץ של חתונתה
 האחרון בשבוע עמדה אנשים) מדור תמונה
 שהחתונה מאחר הקולנוע. חדשות במרכז
 שקירותיה מיוחדת כנסיה בתוך נערכה
 גם לאפשר כדי שקופה, מזכוכית עשויים

לח לכנסיה להידחק יכלו שלא להמונים
 מבחינת השיא חתונת זו היתה בטקס, זות

 של נשואין בטקס שנוכחו הצופים מספר
 הגרטי, מייק קולנוע. כוכבת שהיא איזו

 כשופע רק לא התגלה מנספילד של בעלה
 נתן הוא בכסף. כשוסע גם אלא שרירים
 דולר אלף 25 השווה יהלום טבעת לרעיתו

אלן/ 1*0 ששויה בהוליבוד חילה וכן

 ואולם שחיה לבריכת מחוץ ישנם זו בחילה
 חדרי נ1ו־ שינה חדרי שמונה גם קולנוע,

ת . . . רחצה רו מ ם ל ר ט שג ש  הו
 המשותף הסרט להפקת הסופי הכסף סכום

 לפי לחרות׳׳ חדרן ״ארוסה הישראלי־צרפתי
 יתחיל זה, בשם מרידוד יעקב של ספרו
 כשבתפקיד הקרובים בימים הסרט ייצור

 שילה יצחק הקאמרי שחקן יופיע הראשי
. . ק . י ד מי ט טו כ ז לי א ר ו מ י י  ויתרו ט

 ביקור לערוך תכניתם על לחלוטין כנראה
 מנת על לברית־המועצות יצא סוד בישראל.

 סרס להסיק שם הסרטים יצרני את לשכנע
 סולססוי של ושלום מלחמה לפי משותף

ח . . . רי ס מ א ל א  האופרה, זמרת ק
 שהתרחשה השערוריה במרכז עמד ששמה

 מספר, שבועות לפני רומא של באופרה
 אחרי לשיר להוסיף קאלאס סירבה כאשר

 על בקרוב תראה הקהל, מצד בוז קריאות
 בסרטים. להופיע קאלאס סירבה כד, עד הבד.
הס האחרון הזמרתי כשלמה עקב אולם
אחד. בסרט נסיון להופעת כימה

תדריך
 בער• זה בשבוע המוצגים הסמזיס אלה
לראותם ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
אודרי — תל־אביט (חן, אריאן •

 נופלת מרצח, ז׳ואן דון מצילה הפבורן
 קומדיה רומנטית. מלכודת לתוך בעצמה

סנטימנטלית.
ח • ו או ת ם ה חיי  תל־אביט (אסתר, ל

 לחיים, חוזרות גוך ואן של תמונותיו —
ה הצייר בתפקיד משתגע דוגלאם כשקירק
קחין. אנתוני משוגע.

ק • ר ו י ד י נ ב ד ל  — תל־אביט (צפון, מ
 הפרסית נקמתו את נוקם צ׳אפלין צ׳ארלי

והלעג. ההומור בנשק בארצות־הברית,
ד • י ת צי פו ש כ מ תל• (מקסים, ה

 מילר, ארתור של האידיאולוגיה — אביב)
 סארטר, פדל של מיניים סממנים בתוספת

 המטיפים בשחור־לבן, אמנותיים בצילומים
 מילן סניורה, סימון מונטן, אייב לסובלנות.

דמונג׳ו.
ה • ל כ ז  הזדמנות תל־אביט (זמיר, אי

 בלייר בטסי את ראו שלא לאלה נוספת
 על מגיבה היא כיצד לראות צפון, בקולנוע
 עיירה בחורי בה שמהתלים מזעזעת מהתלה

ספרדית.
ו • תי מו שי ר של ר ו ג׳ מס* מי טו

 צוחקים האנגלים — חיפה) (אורלי, ץ0
 לאנגלים. הצוחק צרפתי בסרט הצרפתים, על

קרול. מרטין
ר • חו פ ת כ ר!ו שו ת  (אמפיתיאסרון, ה

 מזרועות בורחת סיינט מרי אחה — חיפה)
ה הסמים אל ממנה בורח כשזה בעלה,

מוריי, דון משכרים.
ר • ע ם ש ו הנ גי  — ידושליס) (רון, ה

 בכבוד, למות מעדיפה היפנית קיו מיצ׳יקו
בקלון. לחיות מאשר
ת • כ ל מ ש מ מ ש ירושליט (עדן, ה

ש שעה לידה בצירי מתעחתים הגברים
 על בידיהן תלויות כשהן יולדות הנשים

סרו. הווי על תעודתי בסרט עץ,

לק בזירה, אימונים טעות 2 בשעת *
ב לחזמתישתרים בתפקיד הופעתה ראת
חדט. פרס

* נגיחה ואחרי לפני - פמלחמת־שוורים גארדנר כוכבת
וחורגיו שור שור
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