
 מבחר הגיעו
 חדישים מעידים
 לחורף

ו976
 אכס דגמים

 קלוסיב״ם
 מרהיבים
 מיובאים

 מחו־׳ל
 ובעיצוב

 מקומי
ל־ בלעדית

 גדול מבחר
 שמלות של

וחליפות.

 פונציו נועיל
(פריס)

 חליפת על
 טוויד
תואמת

 מחיקו״□!! הרו1ה
ת 8 11 ט זו חזיו

[וספים צבעים 4 של משרוח הגיע

תמרורים
ו ד ר פ  האמריקאי שחקן־הקולנוע ♦ נ

 באוסקר זכה מאז עולמי לפירסום שזכה
 ג׳ין הצרפתי, הקשר בסרט משחקו עבור

נשואים היו גלדים. ואשתו הקמן
ילדים. שני ולהם שנים, 19

ק נ ע ו  אוסישקין על־שם פרס ♦ ה
 אלכם לד״ר הקרן־הקיימת־לישראל מטעם
הר זאב בנימין לש הביוגראף כיין,

 היישוב תולדות על ספרים ומחבר צל,
 על רביקוביץ דליה למשוררת העברי.

ול וגלייך משברייך כל שיריה קובץ
 פרסים גרודזנסקי. שלמה המנוח סופר

ל הוענקו אחד כל ל״י 4000 של בשווי
 ארץ־ תולדות בתחום יצירותיהם על זוכים

 שיתקיים בטכס ויוענקו והציונות, ישראל
בירושלים.

ה ר ט פ  מהתקף־לב ,70 בגיל ♦ נ
 הר- אולפני נשיאת קלאוזנר, מרגוט

 יוליום אביה, בברלין. 1905 נולדה צלייה.
 גרמניה, של איל־הנעליים היה קלאוזנר,

בת כשהיתה בה. העשירים היהודים ואחד
 1926ב־ כרום. יעקכ לד״ר נישאה 20

 חזרה שנה חצי כעבור לישראל. עלתה
 ועלתה ממנו התגרשה לברלין, בעלה עם

לקיבוץ הצטרפה מרים. בתה, עם שנית

קלאוזגר מרגוט
רוחות
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,,״בדי מרגישה את 8 ס^1׳1 חזיות עם

 סלון : ירושלים ;דיזנגוף פסג׳ ״מלכה״, סלון : תל׳אכיב :להסיג
סלון : חיפה ; 1 בן־יהודח פריז״, ״סיק ; 17 בן־יהודה ״אביבית״,

:רמת־גן ;117 קק״ל ״קליין״, סליו באר־שבע: ;36 הרצל ״שלוה״,

 העלייה לאיש שנית ונישאה בית־אלפא
 השניים כרנדשטטר. יהושע השנייה,

 להבאת וסייעו הבימה ידידי חוג את הקימו
 אול- את הקימה 1949ב־ לארץ. התיאטרון

 וב־ בספרות עסקה בהרצליה. פני״ההסרטה
 ספירי- סיאנסים ערכה פארא-פסיכולוגיה,

 ב־ בן־גוריון שבשדרות בדירתה טואליים
 ליד שבנתה בווילה ולאחר-מכן תל־אביב,
 הפסיכולוגית בת, השאירה האולפנים.

 עמוס הבמאי ובן, שפירמן, מרים
בלונדון. היושב מוקדי,

ר ט פ טוכיהו דוד ,77 בגיל . נ
 של הראשון היהודי ראש־העיר (טאובה),

 בזולוקוב, נולד כיבושה. אחרי באר־שבע
וב בגימנסיה וכללי מסורתי חינוך קיבל

 .1920ב־ הארצה על בווינה. אוניברסיטה
 בעיריית כיהן גבע, קבוצת חבר היה

 מועדי חבר היה ,1961 עד באר־שבע
 חבר החסתדרות, של הפועל ובוועד מפא״י
 החשמל. חברת יו״ר וסגן המנהלים מועצת
בבאר־שבע. האוניברסיטה מיוזמי

ר ט פ  אר״ שבגרמניה, במינכן ♦ נ
 זמן־מה שהיה ),88( האנפשטנגל נפט
 מו״ל של בנו הנאצית. המיפלגד, דובר

 ממוצא אמריקאי גנרל של נכדו ממינכן,
 שב- הרווארד באוניברסיטת למד גרמני,

 עד ״ממרלבורו תיזה חיבר ארצות־הברית,
 אל נמשך אמנות. ביצירות טהר מיראבו,״
 אותו היטלר, של ממקורביו והיה הנאציזם

כ מונה 1932ב־ בדירתו. 1923ב־ הסתיר
 הזרד״ לעיתונות הנאצית המיפלגה דובר

 אתרי לאנגלייה, שווייץ דרך נמלט 1937ב־
 נפל הוא בחייו. שיתנקשו לו נדמה שהיה
 הנאצית, הצמרת של למעשה־קונדס קורבן
 פראנקו של לספרד בדרך — במטוס כאשר
 אישית הוראה קיבל כי הטייס לו גילה

 לשטח מעל אותו לזרוק גרינג מהרמאן
 אך צחקו, ואנשיו היטלר הרפובליקאים.

 כי הסוף עד משוכנע נשאר האנפשטנגל
לרצחו. רצו אכן
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קולנוע
שחקני□

שמתאמצת הכוכבת

להתאמץ דא
 כדי קשה לעמול הנאלצים כוכבים יש

 מסרט רצים הם כוכבותם. על לשמור
 אנשי של צבא מעסיקים למישנהו, אחד

 ואינם נון־סטוס, מתגרשים יחסי־ציבור,
 שייעד־ מחשש אחת, בכורה אף מחמיצים

היפים. האנשים של הצילומים מן רו
באיש הטבע מן ניחנו פשוט, אחרים,

 משתדלים שהם וככל ״כאריזמאתיוד יות
הצלחתם. גדולה כך פחות,

 אחת היתד. פעם דארק. מידיי למשל,
כעכ שהתרוצצו הרבות׳ הכוכבייות מן

 לשני, אחד פריסאי מאולפן רעבים ברים
 תפקיד של פירור כל בשימחה חוטפת

 במילחמת־המרפקים בחדנוה ומשתתפת
 של ההכרחי מוצר־ד,לוואי שהיא הנצחית,

עולם־השעשועים.
 שהתמזל עד החזיות. על מצפצפת

 בה בחר לאוטנר ג׳ורג׳ ■והבמאי מזלה, לה
 שנים, 10 לפני שנעשה סרט, אותו לגליה.

 האשד, של חדש דימר הבד על הציג
 העולה בכל עושה חופשיה, הצרפתיה:

ומנה בכוחות־עצמה מתפרנסת רוחה, על
 ואי־תלות העזה באותה אהבותיה את לת

 תיסרוק־ עם מידיי, שבחייה. הגברים כמו
 הארוכות רגליה הצעירה, הבלונדית תה

 ו- בטוחות תנועותיה החטובה, וגיזרתה
 חזיות על מצפצפת וחצוף, עירני מבטזז

 הטיינזס, בכיכר אותן ששרפו קודם עוד
בחליפות מידה באותה בנוח ומרגישה

כ״כלונדי״ דארק מידיי
7 האשה נגמרת איפה

 בשמלות־ לגוף, והדוקות דהויות מיכנסיים
 מידיי כביום־היוולדה. עיממה או ערב,
שלם. דור של אב־טיפום הפכה זו דארק

 ביצירות־ שהשתתפה לומר קשה מאז,
 אולי ביותר הבולט הסרט למעשה, מופת.
 בשם סרט הוא בו להופיע לה שניתן

 התקפה גודאר, של (סוף־שבוע) ויקאנד
המו חברת־ד,צריכה על ופראית מוחצת
בנוסף, בישראל. מעולם הוצג שלא דרנית.
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