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 ארצות־ תל־אביב; (תמר, כיותר סודי
קו זוהי ביותר. משעשע ענין הוא הברית)

 ושטוחה שיגרתית להיות המאיימת מדיה
 ליוצאת הופכת ההוליבודיות, כבנות־מינה

 הקומי ומשחקם המבריק הטקסט בכח דופן
 נמנים, אינם אשר גיבוריה, של המפתיע

שח של המקובל הצוות עם כלל, בדרך
קולנועיות. קומדיות קני

 דוג- וקירק הייוורד סוזאן הם הגיבורים
 אמריקאי, חדשות שבועון עורכת היא, לאם.

 ובשל- בכוחה המאמינה ועשירה אמביציונית
 קרוב־משפחה הכנסת למען לוחמת טונה,
 האנרגיה על לפיקוח הועדה לראשות שלה

 נבחר מועמדה, שבמקום אלא האטומית.
 (שני גנרל הוא הוא, הוא. זה לתפקיד
גיבור־ ,האמריקאי בחיל־השריון כוכבים)

המר" כ״הדבש דורם ייאנח
בערך לפרה, שעושים נזה

 בעל ללא־חת, גבר וניסויי־האטום, קוריאה
 של נוקשה והופעה וקפדני קבוע סדר־יום

 דבר מכל יותר המקפיד, בדם, איש־צבא
והב הקבועות המסגרות שמירת על אחר,

חברתית. התנהגות של דוקות
כת — הנשק בהוא. ללחום מחליטה היא

 ופוחז כהולל הגנרל את שתציג השמצה בת
 שבוע אחרי למשרה. ראוי שאינו וכאדם

 הגנרל מבלה בהם נמרצות, חקירות של
בהת דופי כל העורכת מוצאת לא בביתה,
 לילה של לסיור אותו מזמינה היא נהגותו.

 ותוך הסיור, את ילוו שצלמיה דואגת אחה
 מלוזה לבוץ הגנרל את מכניסה אחד לילה

תמונות.
מפ תמיד שכמו אלא מסייע. השכן

 כבר החומר כשכל לעסקים. האהבה ריעה
בגנ מאוהבת היא כי העורכת מגלה מוכן,

 זמן כעבור החומר. את לגנוז פוקדת רל,
 להנשא מוכן אינו שהגנרל מגלה היא קצר
מג כשהיא החומר. את להדפיס פוקדת לה,
 היא לאשה, לשאתה מוכן כן שהגנרל לה

 שמאוחר אלא ההדפסה, את לדחות׳ מנסה
המא כתבה ובו הודפס, כבר העתון מדי.

 יחסי־ מאשר פחות בלא הגנראל את שימה
 אחרי להורג והוצאתה מרגלת עם אהבים
צבאיים. סודות לה שגילה

 אלא טוב, יותר נגמר הכל שבסוף ברור
וצו הצופה משתעשע הרעים במצבים שגם

מבריק, דו־שיח של בסיועם פה במלוא חק

 אף פוסקים שאינם ושכניו, מלוטש, משחק
מלצחוק. הם

מאחור מרנינים, מהצד,
 צרפת) תל-אביב; (פאר, הוללות נשים
 השלישי השבוע זה הוללים גברים מושכות
שב מה להם עושות ואפל, צדדי לקולנוע

 צדדיים במקומות נשים עושות כלל דרך
 נהנים הפעם אם רב שספק אלא ואפלים׳
ומר קצרה עלילה בעל סרט זהו הגברים.

 הזאת שהעלילה אלא מתפשטת. אשה תקת:
 במצבים — גירסות עשרות בכמה חוזרת
וב גברים בחברת שונות; ובצורות שונים
 עד ומאחור, מלפנים מהצד, נשים; חברת

 מנעו שסוהריו שטה, בכלא אסיר שאפילו
 יכול שנים, עשר במשך אשד, לראות ממנו
שבע. לצאת

 ככל רבות הזדמנויות למצוא ניסה הבמאי
המו שחקניותיו, את להפשיט כדי האפשר,

 בשעת רביו תיאטרון כנערות בסרט פיעות
 שמצא: ביותר המקוריים הרעיונות חזרה.

 משום קיבלו לא שדוגמניותיה תצוגת־אופנה
 מופיעות להציג, שעליהן השמלות את מה

 לקישוט, לבנים כמה עם וארנקים בכובעים
עירומים. גופות על גשם מעילי ותצוגת
 מושבעים נודיזם חובבי שלפחות יתכן

שהנע אלא מהסרט, ליהנות מצליחים היו
 מכוערות, כך כל הן שם המתפשטות רות

 -שיש עד דוחים, כך כל הצבעוניים ולבניהן
להתלבש. נודיסט אפילו לשכנע כדי בהן

שט״ן1?1*1פ •ורש■
ש כ ד ר ה מ  ארצות- תל־אביב, (ירון, ה

 של הבריטית כפילתה את מציג הברית)
 בדמותו — דורס דיאנה — מונרו מרילין

האי איש פרנקנשטיין של והנעימה החביבה
בעלת דורס העלמה אין שרק מה מים•

 זה! בסרט להיות נאלצת המתוקים הפנים
רו נואפת, אשד, מרשעת, אם יצאנית, הכל:
 גם לה ניחן אלה לכל ונוסף שקרנית, צחת׳

ב השב המלאך המעונה, הקדושה תפקיד
תשובה.

מתח בסרט מגלמת היא אלה כל את
 הוא ומסתבך הולך שהוא שככל מסובך,

 שטייגר, רוד עומד לצידה מותח. פחות
 של מקומו את בשקט לרשת יכול שהיה

 מתגלה הוא זה שבסרט אלא פרנקנשטיין,
 שקט, וטוב־לב, נאמן בעל של בדמותו

 אלה הפתעות אם במקצת. טיפש וגם ענוו
עלילת באה הצופה, עבור די בהן אין

וכהנה. כהנה לו ומוסיפה הסרט
 הנושא עשיר, יקבים בעל הוא שטייגר רוד

שהוא למרות דורס, דיאנה את לאשר, לו
 וכי זולה סוף־שבוע נערת היא כי יודע
 ד,אויר חיל מטיים במזכרת מצוידת היא

 אינה דיאנה אולם .6 בן ילד של בדמותו
 בקאו־ מתאהבת עברה, את להשכיח יכולה

 מבקר אמר עליו טריון), (טום אלים בוי
 פרה להכריע מוכשר ״הוא ישראלי: סרטים
 מסוגל שהוא מה שניות. שמונה תוך ארצה

 תוכלו זאת זמן, כמה ותוך לדיאנה׳ לעשות
בדמיונכם.״ רק לראות

 ולרשת מבעלה להפטר רוצה דורס הגברת
 חברו. את רוצחת היא זה במקום אותו,

 הנאמן הבעל עליו נוטל עליה להגן כדי
 אשתו את ומסבך מסתבך האשמה, את

 זה העסק? מסתיים איך נוסף. רצח באשמת
לומר. עצמו לסרט שנשאר מה לפחות

תדריך
ה בערי השבוע הנזוצגים הסרטים אלה

לראותם: נונזליץ הזה העולם אשר איץ׳
(אלנבי, והקולונל יעקובובסקי •

 שמלהטת לאלה יעיל מפוח — תל־אביס
 אבל מצחיק, לא קיי דני לאומית. רוח בם

טוב. משחק
 — אביב):תל (צפון, האבדון ביב •

 של האחרון יומם באמנות. אבל מסריח,
בורשה. לוחמים קבוצת

(מוגרבי, קוואי נהר על הגשר •
 שאפשר מה — ירושלים) אוריון, תל־אביב;

 אלק טוב. ובמאי עקשנות קצת עם לעשות
גינם.
ם » בי ה א — תל־אביב) (אוריון, הנ

יותר. פיוטי אבל כולם, שעושים מה
יום כשמונים העולם סביב •
 שלוש — חיפה) ארמון, תל־אביב; (חן,

 תמונות באלבום התבוננות של מהנות שעות
נעות.
ירו (סמדר, עייפים הגכורים •

בלו המלחמה שמשאירה המשקע — שלים)
צ׳אמפי. אייב של חזק סרט חמים•
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מנ .14 סיני; .13

 .15 בטחון; עול
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