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 בה משרה בדירתך נאה ריהוט
 לדירה ריהוט מערכת חיים! שמחת
אצל תשיג ביותר מודרני בסגנון

אושינסק■
56 הרצל רחוב תל־אביב,

 ההופכות סלוניות, בספות השכלול שיא
 בקלות נפתחות — ונוחה כפולה למיטה

מאוד. נוחים תנאים — חינם ייעוץ רבה

 מעודן טעם בעלת משפחה כל
אצל תבקר חדיש לריהוט הדואגת

ובסקי1ו1 א.
39 הרצל רחוב אביב, תל־

 לפי להפליא, נוחות הדורות, ספות
 סלון מערכות ביותר, המודרניים הקווים

שינה. וחדרי אוכל חדרי מפוארות.

 לוינשטיין א. את ג. ב. לרהיטים חרושת בית
לרהיטים בבית-המסחר ביותר חדישות דוגמות

ן ״ ט ש נ י ו ד
 החרושת: בית

 תל־־אכיב,
 וולוכלפקי מרכז
2 מס׳ רדווכ

 המסחר: בית
 תל־אכיב,

43 הרצל רחוכ
83575 טלפון 82525 טלפון

הזמנה ולפי מוכנים ומשרד בית רהיטי

קזלמע
ישראל

ד ע ־ ל קולנוע• ג
 שלאחד במחסניו מונח רבים חדשים מזה

 קצר. תעודתי סרט בישראל ממפיצי־הסרטים
 משום המסך על תחילה הועלה לא הסרט

 סבורה היתה סרטים, לביקורת שהמועצה
 רבים של ברגשותיהם לפגוע עלול שהוא

מיו סערת־רוחות ולגרום ישראל מאזרחי
 ד,צנ־ אישור את הסרט קיבל כשלבסוף תרת.

 מחשבה מתוך מפיציו הציגוהו לא נזורה,
 לא שהקהל מסחרי, בלתי סרט זה שיהיה

לראותו. ילך
 אהובתי״) (״הירושימה אלן של סרטו זהו

 הקולנועי בסימונו וערפל״. ״לילה רנה
ומ פיוטי צבעוני בסרט רנה העלה המיוחד

 במחנות־ התרכז הנאצים, זוועות את זעזע
 ״לילה תאי־הגאזים. עצם לתוך והציץ הריכוז

 למעשי־הזוועה קולנועי גל־עד הוא וערפל״
 שכיום האנושות, בתולדות ביותר הנוראים

בלבד. מעורפלים כזכרונות לראותם נוטים
לא השבוע, אייכמן, של תפיסתו עם

ו בראש הזה. הסוג מן יצירות של צעת
ש המרובה תשומת־הלב זאת עושה ראשונה
 כל של דמותו לבניין התסריטאים הקדישו

 תפקיד הממלאים השחקנים מעשרות אחד
 תריסר חצי של משחקם בסרט. כלשהו

 רי־ כמו מפורסמים בריטיים שחקני־אופי
 את הופך וילדינג, ומייקל אנטבורו צ׳ארד,

להחמיצה. שאין קולנועית לחודיה ואחד״ 399״

ק ב. ש. חי צ מ
 תל- גמוגרבי, 7 זו גברת היתה מי
 המעסיקה השאלה היא ארצות־הברית) אביב;

 בעלה, את תופסת כשהיא ליי, ג׳אנט את
קו באוניברסיטת לכימיה לפרופסור עוזר

 במעבדתו מתנשק קורסים), (טוני לומביה
 ממתינה אינה ליי הגברת אלמונית. נערה עם

 קלה תאונה עקב מיד, מחליטה לתשובה,
 את למנוע רוצה הבעל מבעלה. להתגרש זו,

זאת? עושים איך מלהתגרש. אשתו
 הטוב, ידידו של במוחו נולד הפתרון

 היה אפשר אם מרטין). (דין מחזאי־טלביזיה
כשנה, לפני נוצר שהסרט מהעובדה להתעלם

זו?״ גברת מביר כ״מי הכדרניזת־המרגלות עם (פמרפז) ליי ז׳אנט
ב. לש. בתפקיד נשיקה

 מיד להקרין מאשר יותר הולם מעשה יהיה
 שיש הנאצית, הזודעה תולדות את הבד על
 את מאמרים ממאה יותר להסביר כדי בה

לפשע. וחבריו האיש של התועבה עוצמת

סרטים
ה ח י ר ב ־ ט ר ד ס ח מיו

ד 399 ח א ברי תל־אביב; (ארנזון־דוד, ו
 באיטליה, מחנה־שבויים של דייריו הם טניה)
 400 הברית. צבאות על-ידי כיבושה ערב

 בריטיים, קצינים הגדול ברובם השבויים,
 משלהם, פנימי חיים משטר במתנה מנהלים

הברי תיכנון את זאת, עם מזניחים, אינם
 כל נכשל מיסתורית בדרך מהמחנה. חות

 של האיטלקי מפקדו שהוא. נסיון־בריחה
 הבורחים את לגלות תמיד מצליח המחנה

בתאוות־רצח. מחסלם הבריחה, כדי תוך
צנ קצין עומד שבראשה וועדת־הבריחה,

ה כי חושדת טוד), נריצ׳ארד סקוטי חנים
 אחד יום שבוי. יוזני צבא קצין הוא מלשין

 מימנהרות־ באחת במפולת׳ מת היווני מתגלה
 השבויים את מאשימים האיטלקים הבריחה.

 יודע אינו המחנה בתוך ואיש ברציחתו,
היווני, מת כיצד להסביר

מו כמלשין, החשוד של מותו לאחר גם
 ,תכניות־ כל את לגלות האיטלקים סיפים

 שביתת־הנשק הסכם חתימת ערב הבריתה.
ה כי חוששים כשהשמיים איטליה, עם

 הם הגרמני, הצבא לידי יעבירום איטלקים
 תושבי 400 כל של נועזת, בריחה מתכננים
 כשהם לבצעה מצליחים היום, לאור המחנה,
ממש. השין בשעת הבוגד את מגלים

ממח סיפורי־בריחה קפדנית. כנייה
 בסרטים. למדי שיגרתיים הם שבויים נות
 כולו כמעט המבוסם הסרט, זה. סרט כן לא
ש ממשית, בריחה ועל עובדתי חומר על

 סרט־ רק אינו לה, שותף היה הסרט יצרן
 במתכוזן מוריד הוא למעשה מדהים. מתח
ברא כשכבר הקולנועי המתח ממטען חלק

ל ידוע שאינו מה לצופים מתברר שיתו
הבוגד. מיהו — השבויים מחנה תושבי

 אינו עצמו, בפני המקורי הבריחה, סיפור
הממו־ לרמה מעל הסרט את המעלה הגורם

 בהמצאתו הושפע שמרטין לחשוב מקום היה
 בידי אייכמן אדולף של מתפיסתו המקורית

הפרו לידידו נותן הוא הישראלי. הש.ב.
 פאנטסטי הנראה הבא, התירוץ את פסור

 בו יש כך בשל דווקא אולם ראשון, ממבט
 סוכן שאתה לאשתך ״אמור רב: שכנוע כה

 במעבדתך לנערה ונשקת האמריקאי, ה־ש.ב.
 ההצעה, את מקבל קורטיס תפקידך.״ בתוקף

 והמצויי־ החריפות הקומדיות אחת ומתחילה
האחרונה. בשנה הוליבוד שיצרה ביותר גות

 בלונדיניות. כחברת לאומי שרות
הא (השב.ב. האפ.בי.אי. כסוכן להופיע כדי

שחו נקודות ארבע קורטיס מצייר מריקאי)
 ובתעודת באקדח מצטייד רגלו, בעקב רות

 כשאשתו מתחילות הצרות מזוייפת. סוכן
 כי לטענה יתר־על־המידד, להאמין מתפתה

 מעובדה מעודד החשאי. השרות סוכן הוא
 שהפך מרטין, ידידו בלוזית קורטיס יצא זו

 לבלות מודיעין, לסוכן הוא גם בינתיים
 מטומטמות, בלונדיות בדרניות שתי בחברת
מצי לחייו, החוששת אשתו תפקידו. בתוקף

 ההופכת פומבית בשערוריה מידיהן אותו לה
לאומי. לגיבור בעלה את

 מחזה על מבוסס זו״ גברת היתד, ״מי
 פחות. לא מצליח הסרט מצליח. ברודוויי

 מצבים של בשפע גלי־צחוק סערת מעור הוא
 בשל — ובעיקר מבריק בדו־שיח מגוחכים,

 אך וליי. מרטין של המעולה הקומי משחקם
 הוסיפו במחזה, הסתפקו לא הסרט יצרני
 הש.ב., אנשי של בחטיפות גיבוריו את לסבך
 עוקץ־הגיחוך את בבך נטלו רוסיים, הפעם

הקומדיה. מן

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלם,
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 ידידות תל־אביב) (צפון, ראיה עד •

 חילשיח וילדה פולני רוצח בין אמת של
מילס. הילי מעולה. בסרט־מתת

 ירושלים) (אוריון; כיסמארק .0.0 •
הגדו של הטבעתה אודות התעודתי הסיפור

 במלחמת הגרמנים של באניות־הקרב לה
כסרס־תעודה. מוגש השנייה, העולם
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