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ה מי טו ת ש ד ה ש 13י□
זהירות ,מרגלת כחדר המיטות
)אסתר .תל־אביב; ארצות־הברית( .למי ש
רוצה לראות סרטים השבוע ,יש מבחר
גדול ועשיר .אפשר לראות את מ הודו באה
בה ,או את מ בו מבי באהבה ,או את
מהמ שטרה באהבה ,וגם את המרנלת עם
המזוודה ה שחורה בהשתתפות זאב ברליד
סקי ,או את סוכן סופר שבע ,או אהבה
ראשונה בערבית ,ואם כל זה לא מספיק
אפשר לראות את רינגו והשודדים המעו
פפים .או את אש וגפרית בעולם המרגלים.
מי שלא רוצה ,יכול לראות את המרגלת.
להסתכל במשך שעתיים על פני הסוכריה
המשומרים של דוריס דיי ,ולצחוק מעוגות־
הקרם של פראנק טשלין .מה יש  1ההכרח
לא יגונה.
אולי כפעם השניה .דורים דיי ורוזן
שטייגר נועדו להצחיק את הקהל בסרט
על טכניקה מודרנית ,על אהבה וריגול.
רוד שטייגר הוא גאון ידוע ,ממציא סו
דות צבאיים ,ודוריס דיי מתאהבת בו.
עד לרבע השעה האחרונה של הסרט הב
נתקלים האחד בשנייה ,נופלים האחד על
השנייה ,שופכים בטעות האחד על השנייה,
או להיפך ,מים ,קרם ,בוץ ,אבק וכל מה
שאפשר .כל מאורע מבדח כזה קורה כמה
פעמים .אם לא הצחיק בפעם הראשונה
אולי יצחיק בפעם השניה.
הסרט מסתיים בשורה של בדיחות וחכ
מות על ריגול ,וסודות צבאיים ,והטכניקה
המודרנית ,ובגולת הכותרת — רדיפה
מהירה ,של כל המשתתפים ,אחרי כל ה
משתתפים דרך חדרי מיטות של השכנים.

•רקוח ושימורי□
תעלומת מיליון הדולאר

וזודצות ■-
להשיג ב

ר

תל־אביב; איטליה ארצות הברית( היא תע 
לומה שהוברחה מתוך כל סרטי ההברחות
גם יחד .קשה להאמין ,אבל זהו שוב סי
פור על חבורת מבריחים המכניסה מיליון
דולאר למכוניתו של מישהו ,הפעם נסיך,
כדי שיעביר את הכסף לשוויצריה.
דלתות חלונות ואנשים .את כל
מה שעובר על המכונית אפשר היה לר
אות אצל לואי דה פונס והמכונית שלו,
אצל בלומונדו והמכונית שלו ,וכמובן אצל
גולדפינגר והמכונית שלו.
לכן ,כדי למנוע שיעמום מיותר ,לקחו
יוצרי הסרט את ההומור של בילי ווילדר,
)מטורף מטורף מטורף( שנלקח מכל מחקיו
ומחקי מחקיו של צ׳פלין ,והוסיפו אותו
להרפתקאה.
זוהי הסיבה בגללה נאלץ השחקן המצו־
יין ,ויטוריו גאסמאן ,להתנגש בדלתות ,ב
חלונות ,באנשים ,לרדוף אחרי אויביו ה
מבריחים במכוניות ,בעגלות ,ברכבות .ל
עלות על קופסאות שימורים ,לרדת לתוך
ארגזי ירקות ,וכן הלאה וכן הלאה לפי
כל המתכונות הידועות ,רק באטיות רבה
יותר ,בהומור קלוש יותר.

■■

בימים מסוימים השתחררי
מאי נעימות בעזרת טמפוני
דיאנה

בעסקיך ,עבודתן ,שותפות
נישואין ,בריאות ,נסיעה,
מקצוע לן או לילדך

העזר ב ה תיי ע צו ת
בכף הי ד — כי רו מנ טי ה
נא לקבוע ראיון טלפון 232617
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אם רוצים לדעת מי הן הנשים היפות
ביותר בעולם יש שתי אפשרויות .אפשר
להשתמש במראה עיניים ,ואפשר לשאול
חוות־דעת של מומחים עולמיים.
אחד המומחים העולמיים לעניין הזה
הוא ריצ׳ארר ברטון .עובדה שהוא נשא
לו לאשה את אחת הנשים היפות בעולם.׳
ואם הוא לא עשה את זד .מתוך מומחיות
אז מתוך מה הוא עשה את זה י
כמה היא אנושית .ובכן ,הנה מה
שהמומחה אומר :״האשד ,היפה ביותר
בעולם היא ליז טיילור .היא יפה במובן
ההגיוני ביותר של המילה ,והיופי שלה
מוכר בכל העולם .היא קלאסית בשביל
האנגלים .רכה בשביל אחדים ,וסקסית
בשביל רוב האנושות .אני מכיר נשים
רבות ,יפהפיות ,נשיות ,ומפתות ,ול
אף אחת אין הקסם וכוח המשיכה שיש
לה .יש לה כמובן מנרעית ,יש לה בטן,
רגליים קצרות ,שיער שיבה ,אבל זה לא
מפריע לה.״
גם על היפהפיה העולמית השנייה במס
פר יש לי דעה ברורה ובלתי משיהדת:
,,אחרי ליז ,האשד ,היפה ביותר בעולם
היא ז׳קלין קנדי .זוהי אשד ,עם מעם.
עם הופעה ,עם אצילות .ללא אצילות״ הוא
פוסק פסוק חשוב ,״אין יופי״.
השלישית בתור היא ג׳ולי אנדריוס .״היא
העולם הזה 1513

