
הוליבוד
:□ עצומה בצבע*

 הבמה. על נולדה כמעט ווימור פאטריס
 הופיעה שנה׳ עשרים לפני שש, בת בהיותה

 מחול של במספר אחרת ילדה עם ביחד
 בדרך הלכה השניה שהילדה בעוד ושירה.
 המשיכה בית, לעקרת והיתר. נישאה אחרת,

אמריקה. במות את לקשט פאטריס
 שונות, בהצגות הופעות־מקהלה לאחר

 הגון תיאטרון בכל שמתרחש מה לה אירע
הרא השחקנית :פרצים רוח בו שנושבת

 ממלאת ,שהיתר■ ופאטריס׳ הצטננה, שית
 ההצלחה המרכזי. בתפקיד הופיעה מקומה,
 משהכירה ואחר, במקצת, פנים לה האירה

 שפלין העובדה עצם יותר. פלין, ארול את
 לפרסומה במעט לא תרמה לאשה אותה נשא
השער. אדומת השחקנית־זמרת־רקדנית של

 שוב וזימור פאטרים היתה שעבר בשבוע
 צבעונית, בטלביזיה מיוחד בשידור בחדשות.

 תאר שעה. חצי שארכה בתכנית הופיעה
: המאורע את הצופים אחד

 אינני צבעים. בשלל עצומה, היתד, ״היא
בצ אבל כשרונית, היא מידה באיזו יודע
 עין ממנה גרעתי לא עצומה. היא בעים

הזמן.״ כל
 גם היה בטלביזיה פאטריס של להופעתה

 הקולנוע שחקנית היא היתר, : אחר מענין צד
 שקבלה לאולפן, בחוזה הצמודה הראשונה,

טלביזיה. בתכנית להופיע מיוחדת רשות

ם קאו־״דה די מו לי ו
 הפלין וואן הקול עבה השחקן הופיע מאז

 לאחד היה איגד בג׳וני בתפקיד־משנה )43(
 אולם הצופים. על ביותר החביבים השחקנים

הח הוא שמריו! על לקפוא רצה לא הפלין
 נרשם הקולנועיים, כשרונותיו את לפתח ליט

 של הקולנוע במחלקת המגין מן כתלמיד
 ויתר כך לשם דרום־קאליפורניה. מכללת

 שחקן הפך מטרו, עם שלו הקבע חוזה על
 לפי שונות, חברות בסרטי המופיע חפשי

מיוחדות. הזמנות
מוס התואר את לקבל ד,פיליו עומד השנה

 כתיבה את שיסיים לאחר לאמנויות. מך
 משחק של. הטכניקה על שלו הגמר עבודת

ובסרט. המיקרופון בפני במה, על
 הוזמן חבורו על העבודה באמצע אולם
 מוצלח ברודביי מחזה של בד,סרטה להופיע

 מוריו עם החנקן. בשם הקופה) (מבחינת
 מספר על לו ימחלו :להסתדר הפלין הצליח

 אבל ההרצאות. באולמי חסורים של גדול
 יתפנה שהפלין עד לחכות, ייאלץ החבור

שהקול הראשונה הפעם זו שאין מובן שוב.
הקולנוע בשדה בלימודיו לשחקן מפריע נוע

האוסקר. בפרס בו משחקו בעבור וזכה *

ווימור פאטרים שחקנית
פרצים רוח בגלל הכל

 ללמודים לחבריו אמר ?״ לעשות מה ״אולם
 די הוא לזה פרט הזה. למקצוע נטיה לי ״יש

 אני ההכנסה. מם לקוג״ת בעיקר מכניס,
פטריוטי״. מעשה עושה

סרטים
□ונרבה״ ■■הנשי□

המוזרים, הסרטים אחד הוא מערבה הנשים
בעונה שהגיעו ביותר המשעשעים, לא אך

 אחרים מערב־פרוע שבסרטי בעוד הזאת.
 שליטה כאן ביותר׳ גבוה הוא הגברים אחוז

 קולנועי תאור שזהו כיון לנשים. מוחלטת
 (בשנות הצמא המערב אל נשים של מסע של
להן. שעברה) המאה של 50ה־

וה משובשות היו ימים באותם הדרכים
השיי : התוצאה מקום. בכל שרצו אינדיאנים

 :תוספות גם היו (אבל אבידות סבלה רה
 כיוון אבל מעוברות). היו הנשים מן אחדות

באק בשם קשיח־לב אחד עמד שבראשה

 לאחר חפצה למחוז הגיעה טיילור) (רוברט
 אשה, :התקלה סיבת אחת. רצינית תקלה

 צרפתיה, אשר, דארסל, דנים :האשד, כמובן.
 בבאק. היפות עיניה את ששמה ביותר, עליזה
 אחדים, במקומות משעשע כעס. קנאה, תאווה׳
 ובן הרביעי אדווארד האנגלי המלך

באפיזו עשיר בסרט אחת אפיזודה זוהי
בהמצאות. עני אך דות

היום״ ..בצהד׳
 מראה קריימר סטאנלי של האחרון סרטו

ב אותו ההולמים בבגדים קופר גארי את
 בגדים מערב־פרוע, עיר של שריף : יותר

האלם. הסרט בתקופת עוד שמו את שפרסמו
 קיין, וויל בסרט, כשמו או קופר, שריף

ומת קלי) (גרייס צעירה נערה לשאת עומד
 כאשר אולם, מתפקידו. החתונה ביום פטר
 להורגו, מתנכלת שודדים כנופית כי לו נודע
 בודד ועומד אקדחיו את בחזרה נוטל הוא

 בבתיהם) בפחד מסתתרים העיר אנשי (שאר
השודדים. ארבעת מול

 בדיוק וזהו דקה, 85 הוא הסרט של ארכו
 במעט לא התורמת עובדה העלילה, משך

 המענין: הסרט למתח אחרת תרומה למתח.
 החוזרת טיומקין) דמיטרי (מאת נעימה בלדה
ארכו. לכל

 כתב פורמן ברז׳ראק) דה (סיראנו קארל
תס זינמאן ?) בני (איה פרד הבמאי בשביל

 גם ההברקות. בו שמרובות משובח ריט
 בהחלט קופר וגארי משובח הוא המשחק
 אם תמה אחד מצופה יותר אבל מצוין,

 את הזה התפקיד בעבור לקבל ראוי היה
האוסקר. פרס

בקצרת
ה ע ב . ש ם י א ט  אודות אפיזודי סרט ח

 זלילה, :ביניהם הנוראים, החטאים שבעת
 אחדים, במקומות משעשע כעם. קנאה תאווה,
באחרים. בנאלי
ך בן ל מ . ה י נ ע ה  ),1936( ישן סרט ו

 אודות טווין, מארק של ספורו על מבוסס
 ובן הרביעי אדווארד הצעיר האנגלי המלך

דמותו.
. דם ת ב ו ר ע  המבוסם איטלקי, סרט ת

 ובעלה תערובת בן אודות שהיה, מעשה על
אמו. של

קול נוסח ק. א ר ו׳ ר ב דה ו נ א ר י ס
 גדולה. תיאטרונית יצירה של כושל נועי

פרר. חוזה
ת ו . מ ן כ ו ס ה האיש של הטרגדיה ה

 מאד נאמן קולנוע, בלבוש לומאן ווילי קטן
מארץ׳. פרדריק מילר. ארתור של למקור

ם י ר ה צ ב ו י  ה
ת ו ן מ כ ו ס ה

ץ שב י9*•או*ר ת
ן ז או  כמו .4 !אמריקאית דרום בירה .1 :מ

כי אזורי ארבעה זאת בבירה גם יש בברלין,
 ב־ שהתפרסם הגרמני הריכוז מחנה .8 ! בוש

 .10 !הנאצים של הראשונים בימים עוד אימיו
 באה זאת בינלאומית אישיות .12 ! קטנה עיר

 מלחמת קץ את בישרה נפילתה .13 ! מנורבגיה
 ! בגימטריא ושש, תשעים .16 ! בספרד האזרחים

 במלה עולם, .20 !מפא״יי ח״כ .19 ! הצלחה .17
 מאחוריהם השאירו שהמצרים מה .21 !פיוטית

ב הפנייה לשון פעם היתד, זאת .23 ! בנגב
 !פתח־תקווה ליד מגורים שכונת .24 ! פולין

 אחד .27 !בטוקיו לסוחר עובר זה מטבע .25
 קיבוץ .29 !חידש הזה שהעולם התיבות מראשי
 מאוזן של הפתרון .31 !עמק־יזרעאל במערב

 של אמו .33 !זו ארץ של בירתה היא ! 1
 בתל- לסוחר עובר זה מטבע .35 !ישמעאל

 תושביה .36 !השאר בין ואילת, רמת־גן אביב,
 .38 !עצמאות תובעים זו צרפתית ארץ של

 ישראלי, מלחין .39 ! ?״ ...לי לי, אני אין ״אם
 מבקר .41 !צפירה ברכה של הראשון בעלה

 כיום צנעא, בירתה היתד, פעם .43 !המדינה
ב השכיח הכושי השבט .44 !תעז היא בירתה

אפריקה. דרום
ך נ או !תפירות עקב התפרסמה היא .1 :מ

!גופני ליקוי .3 ! אומרים ליש תיבות ראשי .2
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ב יאיר, נרו .6 ; צבאית בלשון מטרה, .5
 בבירה .8 ! הרצליה נקראת שמו על .7 ! מקוצר

 מצרית רכבת תחנת .9 !נהרו ג׳ואהרלל יושב זו
 אל־ מפנה אחר המכריע הקרב התחולל בה

 !עני .14 !פאקיסטן של שכנתה .11 !עלמיין
חג .20 !סדום ממוצרי .18 ! אלוהים שם .15

 1 המקדש בית וטיהור ירושלים שחרור לזכר
 .23 !האוכלוסין רבת הקומוניסטית המדינה .22

 מסביב ראשון נסע הוא .25 ;במרחב האיכר
 1871ב־ כבשוה לא הגרמנים .28 ! הארץ לכדור

 .30 ! 1940ב־ כבשוה הם אבל ,1916ב־ ולא
 ! פרה היא אשתו .31 !...ישראל היא ירושלים

 ביהודה עיירה .34 ! ובשוק בקוק״ה מצוי .32
 יש .37 !אותם שותים .36 ; נחום בא ממנה

 מידת .42 ! מספיק .40 !בשומן ויש בטרומן
תשבץ. בכל כמעט המופיעה החשמל

ספרים פרסי
המטימטי התשכץ לפותרי

 נס־ציונה. תל־אביב, רח׳ שניידרוביץ, דן
 .211797 צה״ל, לוי, אפרים
.10 ד. ת. פרדס־חנה אליקים, כוכבי
פתרונו את לשלוח הפותרים על

״ה למערכת 24.4.53 יום עד תיהם
 ״תשכץ עכור ׳136 ת.ד. הזה, עולם

 נכונה הפותרים כין גיאוגרפי״.
פרסי-ספרים. שלשה יוגרלו
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