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 אפשרות קיימת האם
 שער בגשירת לטפל

חדש? שער והצמחת
 מומחים של דעתם חוות תמצית

 הצלחת אפשרויות על עולמיים
 לטפול במכוננו הניתן הטפול
חדש שער והצמחת שערות נשירת

 הזה״ ״העולם בגליון יוגש זה חומר
 בשער לטפול המחלקה על־ידי הקרוב

 של בהנהלתו קוסמטיקום״, פ״רובינם
 מדופלם. ביאוקוסמטיקאי רובין, א. מר

 .22128טל. — ,2 פינסקר רחוב תל־אביב,
.1 הרצל רחוב חיפה,

 — דורש. לכל חינס ישלח בית לטפול פרוספקט
 הפטנטים במשרד לרישום הוגשו שלנו התכשירים

•13037 ,12520 ,12478 במספרים: הכללי הרשם של
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קזלנזע
 היתד. הביגמיה שבעצם להוכיח כדי הנשים
 את בכן וקילקלו הרחוק, בעבר רק קיימת

ביותר. המבטיחים הקומיים הנושאים אחד

מלאכותית המלה
צר תל־אביב; (מגדלור, נעורים חטאי

האמרי שהעלו הבעיה אותה את מעלה פת)
 — ו) ו60 הזה (העולם בג׳ינס בנוער קאים

 מדובר הפעם גם המלאכותית. ההפלה בעיית
או הביאה התמימה שאהבתם צעירים, בזוג
 ללא הורים להיות עומדים הם בו למצב תם

 רק הוא להינשא להם שמפריע מה נשואים.
החברתי. המעמד
 של ובנה לעתיד מהנדס וידאל), (ג׳יל הוא
 רובינסון). (מדליין מרת־נפש פנסיון בעלת

 ומטופשת. קטנה זבנית לורנט), (אמס היא
 ו־ הקטנה מולדתם בעיירת מתאהבים הם

ו לגשר, מתחת מתנשקים הרכילות, אכולת

בלילה״ כ״מרגלים וחוסיין ולאדי שחקנים
למי שיקר מי

סרטים
עצמי גינוי

 צרפת) תל־אביב; (הוד, כלילה מרגלים
 דייגים בביקתת מעניין. סיטואטיבי סרט הוא

 בראשית להתקיים, עומדת בצרפת חשוכה
מרג שני בין פגישה השניה, העולם מלחמת

 בבריטניה, שפעלה מרגלת גרמניים. לים
ל סודיות תוכניות בביקתה למסור צריפה

 קודם הכירה לא אותו גרמני, מודיעין קצין
המו חדשות. הוראות תמורתן לקבל לכן,

 מנסה הפגישה, דבר את גילה הבריטי דיעין
 קצינת- משגר הוא פעולות: בשתי להכשילה

 הגר־ את להקדים שתנסה בריטית, מודיעין
הצרפ המחתרת על ,ומצווה בפגישה, מניד,
 הגרמני, המודיעין קצין את להרוג תית

 שהמר־ למקרה מחתרת איש במקומו לשלוח
האנגליה. את תקדים ד,גרמניה גלת

המרג שני נפגשים כאשר
שלו באקדחים בביקתה לים
 ובפני בפניהם קיימות פים,

 אפשרויות: ארבע הצופה
 הם המרגלים ששני <•

גרמנים;
בריטים; ששניהם •
 והאשד, גרמני שהגבר #

בריטית;
וה גרמניה שהאשזז י•
בריטי. גבר

וכד הטעויות. משחק
והעכ החתול משחק מתחיל

 מציגים הם השניים. בין בר
 כגרמנים, תחילה עצמם את

ב אנגלים. ששניהם מתוודים
 גם הם זו חגיגית הזדמנות

הש את מנצלים מתאהבים,
 להם שנשארו המעטות עות

 למרות אולם במיטה. יחדיו
מכרס האינטימית, ד,קירבה

 שניהם: בלב הספקות מים
 באמת היא האשה אם ״מה

 עצמה את המציגה גרמניה,
 את להציל כדי רק כבריטית
 חושב הסודיות?!״ התוכניות

הגר במדים חוסיין רוברט
גר באמת הוא ״אולי מניים•
ולא מרינה מהרהרת מני?!״

 תוך ובלעדיו. צר בסודר די
ספקו את מגלים הם כך כדי

ו מתקוטטים לזו׳ זד. תיהם
 כמר, בל הופכים מתפרצים,

הטראגי. לסוף עד אחר, מודיעין לאנשי דקות
 של ובמשחקם בדמויותיהם הבד את למלא

 נועזת משימה זוהי — בלבד שחקנים שני
ה את שביים חוסיין, רוברט קולנוע. לבמאי

 יצר לא אמנם הוא בה. הצליח בעצמו, סרט
 שהסרט העובדה עצם אולם גאונית, יצירה

 חשוב. הישג מהווה מותח, אלא משעמם אינו
מענ צילום זוויות שפע לסרט הכניס חוסיין
מדי. הארוכים קטעים, בכמה רק נכשל יינות׳

 השתתפות הדורש סרט זהו מטבעו אולם
 במד, רק המסתפק צופה הצופה. של פעילה

ההת בי ממנו. ייהנה לא הבד, על שמתרחש
 נקודות רק לצופה מספקות הבד על רחשויות

 מהלך כדי תוך ולניתוחים למחשבה מוצא
 אינם כנראה בישראל הצופים רוב הסרט.

ב האולם את לעזוב במקום לזה. מסוגלים
 את ממלאים הם בכשלונם, להודות שקט׳
 במקום ובצעקות. בשריקות הקולנוע אולם

 את רק בכך מגנים הם הסרט, את לגנות
עצמם.

מוסר• רצח
 תל־אביב; (תל־אביב, פניפקר משפחת

ה שפע את המנצל סרט הוא ארצות־דברית)
ב החי הביגמיסט, שבחיי הקומיים מצבים

 מהן שאחת נשים, שתי עם אחת ובעונה עת
 הפעם הביגמיסט חברתה. על יודעת אינה
גב את להוכיח המנסר׳ ווב׳ קליפטון הוא

 גם אלא נשים, לשתי בנשואיו רק לא רותו
 בעוד מהן. אחת כל עם הצאצאים בריבוי

 הגיעה ובנות, בנים שמונה לו ילדה שהאחת
התשיעי. לבן השניה כבר

 מר של המוגברת המינית פעילותו עצם
 צריכה אינה מצליח, נקניקיות תעשיין פניפקר,
 כאשר הנוצרים המצבים כמו כל־כך, לשעשע

 קיומו את מגלה משפחתו מענפי אחד כל
ה יצרני בחרו המזל לרוע אולם השני. של

קומדיה. במקום מלודרמה לעשותו סרט
ה מהאידיאולוגיה פניפקר מר נסוג וכך

 כי מודה הסרט, באמצע עוד ביגמיה מצדיקה
 של סליחתם את מקבל ושגה, חטא אמנם

שנז הסרט, יצרני המורחבת. ילדיו מועצת
 ההולי־ בחוקי־המוסר לפגוע שלא מאוד הרו

 דמויות יצרו המצבים, את בכך אנסו בודי,
אחת את רצחו מלאכותי, באופן ד,מתנהגות

ב קטן בבית־מלון שעות כמד, רק מבלים
ה כבוד את להציל כדי מספיק. זד, פאריס.
 לבצע הנערה את לשכנע מנסים משפחה

 הקאתולית בצרפת הסיום מלאכותית. הפלה
ה שני — באמריקה כמו הסיום אותו הוא

ה עתידם לקראת ברכבת נוסעים צעירים
משותף.

ב להתפשט מרבה לורנט שאגנס למרות
ב בנוער לינלי קרולין מאשר יותר סרט

 קשה משום־מה ,פחות. משכנעת היא ינם׳ג
 הבד, על ורגליה חזה את החושפת לשחקנית,

איכ באמת מגלמת שהיא לדמות כי לשכנע
לא. או הפלה תהיה אם פת

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

 - תל־אביב) (גת, המלקות 400 •
 אוטו־ בסרט גברבר מעצבת קרוסלת־החיים

טריפו. פרנסוא של ביאוגראפי
תל־אביב) (חן, הכושי אורפאוס •

 צורר, לובשת העתיקה היוונית האגדה —
 אהבה־עד־אחרי־ על בסיפור חדישה פיוטית
 רקע על ובת־כפר חשמלית נהג של המוח*

ברזילאי. קרניבל
 — תל־אביב) (אוריון, סין הומת •
ואנ נופי על ומהנה מאלף דוקומנטרי סרט
התיכונה. סין שי

- חיפה) (ארמון, אדם שד גורלו •
 בונ־ סרגי במלחמה. פשוט אדם של טרגדיה
 מי- של סיפורו את ומשחק מביים דרצ׳וק

שולוחוב. כאיל
 - ירושלים) (רון. בצמרת מקום •
 בת מיטת דרך הפועלים, מעמד בן של דרכו

 של החברתית הצמרת אל הגבוהה החברה
סיניורה. סימון בריטית. עיירה

לראותו: שחובה סרט
 (פאר, הירושימה אהוכתי •

 אפי- הדור. בסרטי הנפלא — תל־אביב)
 לשחקנית יפאני אדריכל בין זודת־אהבה

 נדיר. קולנועי בסגנון מוגשת צרפתיה,
ריבה. עמנואלה
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