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פני ד מל בו מ א׳ ה
 סרט של חדשה הוצאה הוא בא המבול

 אנגלים אודות על )>1937( המבול מלפני
 עצמם לבין בינם היחסים הבריטית, בהודו

 עם לוי) (מירנה מהם אחת של ויחסיה
סאואר). (טיירון הודי אציל

 לואי מאת הלא־עמוק, אך רמענין, הרומאן
 מן וכמה אמונה ביד מוגש ברומסילד
 מעוצבות המשנה, דמויות ביחוד הדמויות,
 כבעלה המנוח ברום נייגל : למשל באמנות.

לוי. סירנה של
 מכיל שהוא למרות בכללו, הסרט אולם

 עתה שהם שחקנים של צעירים פרצופים
שיר מכדי מיושן נראה בימים, באים כמעט

.1954 שנר. של הצופה את חיב

פני ל ל מ בו מ ,ב ה
 )1904( רמבול מלפני מכונית היא ג׳נבייב

המ הבריטי הסרט ג׳נבייב, כוכב והיא
 של בעלה כחול. בדם מאז ביותר שעשע

 אותה מריץ גרגסון, ג׳ון העתיקה, המכונית
 שבין ישנות מכונוית של השנתי במרוץ
 בחורה, ואחר הסמוכה לברייטון לונדון

 חברו עם פרטית בתחרות ללונדון, מברייטון
 מן אחד כל מור). (קנת אמברוז ויריבו
 :אשר, הכפולה לנסיעה אתו מביא השנים

 ושתי ידידה, — השני אשתו, את הראשון
 כתוצאה ביותר קשים יסורים סובלות הנשים
לויתן. בבני שדבק המכוניות מטרוף

 הזה, הסוג מן הבריטים בסרטים כרגיל
 :אכזרי אף ולעתים חריף הוא ההומור

 בהומור שיא הוא לנשים הגברים של יחסם
 השיח את הסרט מכיל לזה פרם סאדיסטי.

 בדיחות וכמה כמה בצרוף הרגיל, השנון
 מוסיקאלי וליווי רגילות ובלתי מצוינות

אדלר. לארי של במפוחיותו במינו מיוחד
 לחובבי ביחוד הומור. חובב לכל סרט
בריטי. הומור

ש יומן ת1החד
ח ב ח ס ס פו רי א פ ב

 סאשה שנחל הגדולה ההצלחה לאחר •
 וורסאיי, על לי ספרו אילו בסרטו גיטרי
הצר שבתפוקות היקר את מסיים הריהו
 האחרונים: התצלומים אחד נפוליון. : פתיות
 סו, שבפרבר הגדול בגן מוסקבה, שריפת

מפאריס. הרחק לא

 מביים רנואר, ז׳אן אחר, צרפתי במאי •
 מזה שלו הראשון הצרפתי הסרט את השנה

 איטליה, באנגליה, עבר זו בתקופה שנה. 141
 הקאן־ נוחול : הסרט והודו. הברית ארצות

 פליכם. ומאריה גאבן ז׳אן ובמרכזו קאן
:השחקנים של העיקריות המשימות אחת

השובבה״ כ״קארולינה קאדול מרטץ
קלתידעת אשה שוב

 המאה שלהי ממחולות וכמה כמה לשוד
1^19.

 המדבר מנאות באחד במרוקו, שם אי •
 את מורגאן מישל מסיימת הרחוק, בדרום
ה בראסאור. פייר עם יחד אואזיס, הסרט

 למקום סמוך צבאי במחנה משתכנים שחקנים
 בשעות עוסקת, מורגאן וכוכב התצלומים

 יצא לספר זכרונותיה. בכתיבת שלה, הפנאי
בסתו. לאור
 קארולין, סרטי כוכב קארול, מרטין •

 לאחר מיד תתחיל ונאנה, בורג׳יה לוקרציה
 זולה, אמיל מאח הרומאן של ההסרטה גמר

 דעת: קלת אשה של נוספת דמות לעצב
 בעלה לא אותה יביים הפעם נזונמז. לולה

 דה...) (מאדאם מאקס אם כי ז׳אק כריסטיאן
אופולם.

 ריגו, ז׳אן הצרפתיים הציירים שלושת •
 לאחרונה הציגו וולטון וז׳אן מארסאק ז׳אן

 צבעוני פורטרט :משותפת יצירה בפאריס
קארול. מרטין כוכבת של גדול
אוסט של הסרטים יצרני *וגדולי אחד •
 מן בקפצו השבוע התאבד הופר, קארל ריה,

 בו הווינאי, בית־המלון של העשירית הקומה
כספית. מצוקה סיבת־התאבדות: התגורר.

 והוליבודיות צרפתיות סרטים חברות •
 ל־ הזכות רכישת על עזה, התחרות מנהלות
המת כהן, רוברט של הביוגרפיה הסרטת
אליפות־העולב. בכתר שזכה היהודי, אגרף

משקל־תרנגול.

ת ר י . ש ם י ע מב סובייטית. קומדיה ר
חבריה. כמו כמעט ריקה

. ט ל מ  השקספירי. למחזה מצוין מבוא ה
אוליבייה. לורנם

ח ת פ . מ ב ה ז ישראל׳. סרט ה
 ריב צעיר, זוג ן. י ל ו ר א ק ו ר א ו ד א

 של המצוינות הסאטירות אחת והתפיסות.
וורנון. אן ז׳לן, דניאל העונה.

ח ר י א ה ו . ה ל ח  ריב צעיר, זוג כ
 הול־ וויליאם אמריקאית. קומדיה והתפיסות.

מקנאמרה. מגי דן,

 (עזריה ישראלים ניצבים ר. י מ ו ל ש
 היוורת) (ריטה הוליבוד וכוכבי רפפורט)
ושדיים. דבר־שדי של מטופש בשעטנז

בקצרה
ס ו נ ו ן ו י . ב ם י ל ג  וזיל־ אסתר ה

יאמם.

ת "י........ *לינ> ־ ג
)5 מעמוד (הנושן

 ״הוא זמן, לאחר אמו סיפרה שלמה,״ של
 אפילו הוא יותר. ושקט רציני ושב, ם הפך
 דבריו בקרוב.״ יתחתן שהוא פעם אמר
 כאשר נוסף, אישור קיבלו שלמה של אלה
 שדיברה צעירה, נערה הביתה דביא הוא

אמריקאי. במבטא שוטפת עברית

 מביקוריו אחד בעת אלמה את הכיר שלמה
 בתנועת חברה היתד, היא בארצות־הברית.

 להכשרה לישראל במהרה באה הבונים,
 לארצות־הברית, חזרה אחר ,בקיבוץ שנה של
 שתשתקע לפני לימודיה, את לסיים כדי

בארץ.

 לוויצקי שלמה של אד,בתו התרופפות אולם
 רק היתד, הנרחבים ולאופקים להרפתקות

 ולעבוד לשבת מסוגל היה לא הוא זמנית.
 שב הוא בתל־אביב. הקטן לוויצקי בדפוס

 בלתי- לכיוון הפליג מזוודותיו, את וארז
נודע.

ד צ ץ מסומן □ ת ח ב
 אמר לא שלמה כי הפעם הרגישה בבל

 באירופה. נמצא לא הוא כי — האמת את
 גדולה כה דאגה בליבה קיננה לא מעולם
חסר־ד,מנוחה. בנה לשלום

 במכתב אישור קיבלו האם של דאגותיה
דואר גלוית ״קיבלתי :מאלמה שהגיע
 באס־ נמצא הוא משלמה. וסתמית קצרה

 עושה הוא מה ידעת אינני אריטריאה. מארה,
האמת.״ את לי לספר תכלי שאת אפשר שם.

 אולם האמת. את ידעה לא המשפחה
 על הראשונות הידיעות לארץ הגיעו כאשר
 המצרים, על־ידי בת־נלים הספינה מעצר
 נמצא שלמה כי משוכנעת לוויצקי בבל היתד,

שם.

 את לשכנע התאמצו אלי, ובעלה, מרים
 סיפון על נמצא ששלמה ייתכן לא כי האם

עצמם הם באירופה, נמצא הוא : בת־גלים
 להם שלחה אלמה :האמת את ידעו כבר

 פורסמו בו קטע־עתונות, בצירוף שני מכתב
 את סימנה ״היא בת־גלים. צוות תצלומי
 מרים סיפרה בחץ,״ שלמה של תמונהו
אותו. נכיר לא שאנו חשבה ״היא בחיוך,

 מן להסתיר טעם עוד היד, לא במהרה
אר. פרסמה העתונות :האמת את האם

 שלמה. על דיברו השכנים שמות־ד,עצורים.
מפ בשלווה הרעה הבשורה את קיבלה בבל

 דמעותיה, את לכבוש יכלה לא היא תיעה.
 בשלום יעבור הכל כי בטוחה היתד, היא אך
 במפתיע, הביתה שלמה יחזור במהרה וכי

 רב־ ,ד,אחרון מסעו על בפרוטרוט לה יספר
ההרפתקות.

הבלונ יעקב׳לה שלמה, של הקטן האחיין
 קיבל התכולות־גדולות, העיניים בעל די,
 גאה היה הוא בשמחה. אפילו הידיעה את

 אצל נמצא ״שלמ׳לה : מתמיד יותר בדודו
!״ המצרים

ץ שב •95 ת
 חילביץ .5 ; האחים 12 אחות .1 :מאוזן

 כתובת .12 : ספרים הוצאת .10 : כזה היה
 ;חורפי אויר מזג של תאור .14 : במכתבים

 ; באב השמח היום .18 ;עתידות יגלה .16
 הקודש: בארון שוכן .21 : בארמית ארץ, .19
 .24 : נכשלים אותו, כשמעלים .23 !נקי .22

הרו טעינת על מקל .25 ;בעברית מיניסטר
 יותר יהיה ״... .30 :צבי סימני .27 : בה

 כבוד תואר .33 :אבן של סגנו .31 טוב״:
 : לקולנוע שהבד מה לתיאטרון .35 :עותומני

 ממשפחת בן .38 ;יוסף דוב של משטרו .36
 ובתיאטרון: בכדורגל .39 ממודיעין: המלכות

 נרג־ אמירה .41 : בשבת אותו מדליקים .40
 ציון..״ עוזך לבשי עורי ״עורי, .43 :נית
 זה: ישעיהו פרק של הראשונות המלים הן
 : בפרוזדור קיבוץ .46 : למטרה קליעה .44
 שנרצח המרחבית האחווה מטיף .49 :כלי .48

בטבריה. שנה שלושים לפני
 .3 : הרמב״ם של החזקה, .2 : מאונך

 : לטיפה מטיפה מתמלא .4 : כזה היה נתן
 צה״ל, אלוף .7 !״ וממולדתך מארצך ״לך... .6

 : יפאן של מטבעה 8 : ישראל כציר המשמש
מ שעבר, בשבוע שפרש, ממשלה ראש .9

 לקצין־שדה הראשונה הדרגה .11 ; משרתו
גיבוית סקרלט, של משפחתה .13 : בדד,״ל
ספרה .17 :מצרי מדען .15 ; הרוח עם חלף
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 ב־ הראשונה הדרגה בעל .18 :מספר ולא
 ממנו שכיחים פחות וחלד תבל .20 : צה״ל

ה המטבעות את שציין מה .23 : בשימוש
 העדלאידע; מלך .26 : ארץ־ישראל של קטנים

 מסקנה .29 : נפש נוטל .28 : טורף עוף .27
 ; השביעית השנה .31 רפואית. בדיקה של
מו שרות .34 :באויר מצוי חימי, יסוד .32

 : !״ לה ענו 1 ״עלי... .35 :בינעירוני ניות
 .39 ; ד,מסבחה חרוזי את עושים ממנו .37

קומ .44 : שושנה .42 : האויב כלפי לחייל
ל שפרסם, בינלאומי׳ מדינאי .45 : פוזיטור
 מספר .47 ;זכרונותיו ספר את אחרונה,

א׳. שמואל ספר פרקי

ספרי״מסדה״ פרסי ג
892 תשבץ לפותרי

 ציונים שיכון טבריה, בלומגפלד, אהובה
 : 2118 צ. ד. צד,״ל, גבריאלי, אהוד : כלליים
ג׳. רחוב נחליאל, שכונת חדרה, ערבה גמליאל

כר צ. ארנקי פרסי
892 תשבץ לפותרי

 דון ברוך, מקור ירושלים, אפרתי משה
 די״ תל־אביב, קשטן, משה : 9 הנשיא יוסף
.62 זנגוף




