
 אוהבת, שאת למי
אוהב... שהוא מה

 אזהבת. שאח מה זה אוהב שהוא מה
 עטוף שיהיה גברי. ניחוח ידיף שהוא

 שייך יהיה הוא שגם רעננות. באוירח
אוריגינל ־טבק גברי של הבינלאומי לחוג

 דיאודורנט גילוח. קצף שייב. אפטר לו חני
 למקלחת. קצף מי־קולון. מי־שיער.

 של יוקרה מוצרי ועוד תפנוקים סבון
 גברים עבור המיוצרים אוריגינל־. ־טבק

גברים. ידי על

לחג. כשי גבמרססים מהגררוח באריזיח נם
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קולנוע
סרטים

אוטי־מ־לחמתי מילחמתון
 חודשים שלושוה ,1944 ספטמבר בחודש

הח לנורמנדי, בנות־הברית פלישת אחרי
 נועז מיבצע לערוך המשותף הפיקוד ליט

 סוף לפני למילחמה קץ לשים היה שצריך
 מרשאל היה התוכנית חוגה השנה. אותה

 מגת להשיג השאר, בין ששאף מונטגומירי
 ב- העיקרי מתחרהו חשבון על תהילה

 האמריקאי הגנרל השנייה מילחמת־העולם
פאטון.
 הצטרכו מהנטגומרי של תוכניתו לפי

 הגשרים מן כמה ■ליד יחידות להצניח
 שהיתר, הולנד, בתוך הריין, על העיקריים

 יחידות הנאצים. על־ידי כבושה עדיין
ולש הגשרים על להשתלט נצטוו אלה
 מן שיחידות שעה בשלמותם, עליהם מור

בלגיה-ד״ולנד, גבול על אז ■שהיתה החזית

ה פל עם עליו, בירך צ׳רצ׳יל אחוזים;
 מפקדים ושיבח בו, כרוכה ׳שהיתר. טרגדיה
 ,שכזה, הימור עצמם יעל ליטול המעזים
סו האדיב את להבים הדרך שזו בטענה

פית.
 קורנליום האנושית. הטרגדיה

כל מדוייקת בצורה ששיחזר (מי רייאן
 הארוך בהיום לנורמנדי הפלישה את בך

 בשם שלם ספר לפרשה הקדיש ביותר)
 מתאר הוא שבד מדי, רחוק אחד גשר

 שמץ בלי הזאת האנושית הטרגדיה את
 אותה, ׳שהגו האנשים מן התפעלות של

 אחת כעל עליה להצביע חושש ואיינו
 בגאוניותו, ספק להטיל ישיש לכך הסיבות
 חדש סרט כמצביא. מונטגומרי של כביכול,
 זו השקפה מדגיש זה, ספר לפי שנעשה
בספק. -מוטלת שאינה בצורה

 ללא הוא מדי רחוק אחד גשר הסרט
 קליאופט־ מאז שנעשה כיותר היקר ספק
לדץ ג׳וזף שלו למפיק עלה הוא רה.

הגשר ליד בריטים הראשונה: ההתקפה בישרץ
.אותה הפסידו כימעט — . ״ .

הצנ עם ולהתחבר קדימה לפרוץ הצטוו
 את להשלים .ובכך יומיים, בתוך חנים

 על חלק מעבר ולהבטיח הולנד כיבוש
עצמה. גרמניה תוך אל הגשרים

התו מונטגיומרי. של התוכנית כאן, עד
ב ביותר השנויות הפרשיות אחת צאה:

העוב השנייה. במילחמת-העולם מחלוקת
 אומנם הצליחה שהחזית הן היבשות דות

הגש מן בשניים הצנחנים עם להתאחד
שב זה ביותר, הרחוק בגשר אולם רים
ה מן שלושד׳-רבעים נהרגו ארגהם, עיר

 בחיים שנותרו ואלה המוצנחים, כוחות
באישון־לילר.. לסגת ׳נאלצו

90ב- הצליח שהמיבצע קבע מונטגומרי

שההפ למרות וזאת דולר, מיליון 26.5כ־
 היתד, קליאופטרה) ישל מזו (להבדיל קה

בבי וקפדנות יעילות תיכניון, של מופת
 על הביקורות שבאחת כך, כדי עד צוע.

כשה מדי״, ״מופק הוא כי נכתב הסרט
 את מדי יותר בו שרואים היא כוונה

 ושדבר שעלה, כמה עלה שהוא העובדה
לאיבוד. הלד לא סו המושקע מן

 חסך לא שלזין להודות אכן, צריך,
 אוסף את אחת בכפיפה כינס הוא ■במאום.

 יחד שהופיע ביותר המרשים הכוכבים
 ועד הקימו מג׳ין רבות, שנים מזה בסרט
 קיין ומייקל קונרי משון ׳סוגארד, דירק
גולד. ואליוט קאן ג׳יימס יועד
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אמריקאי צנחן גרמני, טנק מדי״: רחוק אחד ״גשר
— במילחמה ״המנצחים


