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החי
שברב הל.;כר.
 על צעיר התנפל קריית־נחום׳ במעברת

בג לו להקציב שסירבה סוציאלית, עובדת
 גרם בוער, תנור־נפט בה המיל חמים, דים

 :שעצרוהו השוטרים לפני התנצל לדליקה,
!׳׳חם־מזג אני להתאפק. יכולתי ״לא

הגצחון שעד
 כדור תחרות בער. גרמניה, בדורטמונד,

 עלה ודורטמו-ד, דילברוק קבוצות בין בסיס
 את חטף המגרש, על גדול בוקסר כלב

 בתוך אותו הניח בשיניו׳ אותו נשא הכדור,
דילברוק. קבוצת של השער
רו1דב הלחם על לא

 כי משרד־הבריאות פקידי גילו בתל־אביב,
 של ככרוודלחם בתוך נמצאו השנה במשך

מס סכיני־גילוח, שונות ישראליות מאפיות
 בדלי־סיגריות שרוכי־נעליים, ברגים, מרים,
עכבר. של אחד וזנב

הנותן אשר*
 סטיבנם ג׳ורג׳ הזקן הקבצן קיבל בלונדון,

 שאמר אלמוני, של מידיו גדולה מזוודה
 את פתח לחג־המולד, מתנה זוהי כי לו

תי הכילה היא כי לזוועתו נוכח המזוודה,
שבועות. כמה בת נוקת

המטבע כיסו*
 על שהתעמל לאחר צעיר, נעצר בבת־ים,

 נאשם אשה׳ תחתוני לבוש כשהוא חוף־הים
 : המשפט בבית טען הציבורי, הסדר בהפרת

 לכסות.״ שצריך מה את כסיתי ? יש ״מה
לירות. בעשרים כן פי על אף נק.ם

ה ר ש.* ת ח.ס על
 סארטו ג׳יובני נכשל איטליה, בפיימונט,

 המושלמת הקרחת בעל לבחירת בתחרות
 קרקפתו את השופטים שבדקו לאחר ביותר,
 שערר, עליה גללו מגדלת, זכוכית בעזרת

מיקרוסקופית. אחת

טרח.-; שכר
 בריאן רסל גנב ת, ארצות־הבר בסיראקוזה,

 לפרוץ ניסה ממשרדי־הרכבת, פלדה קיפת
 במכונית־ אותה ע הס הצליח, לא אותה,
 לפרוץ הצליח לא למקצוע, חבריו אל משא
 לתוך אותה להטיל ניסה בעזרתם, גם איתר,
 משמר־ ידי ער כך כדי תוך נעצר הנהר,

 השוטרים שפתחו לאחר נזדעזע שוטרים׳
 של קטנה כמות רק בה מצאו הקופה, את

עפרונות. וכמה בולים
הרחק שני בץ

 שנטפר באלמוני קון ליפה הבחין ברמלה,
 הסתער אליהם, לעלות ניסה אופניו. אל
 גילה ש.יים׳ ארבע לו עקר האלמוני, על

 לבוש שוטר אלא היה לא הגנב כי באיחור
 ללא מוטלים האופניים כי שחשב אזרחית,
לתחנת־המשטרה• להביאם רצה בעלים,

קולנוע
שראל י

ר ־ ?)גת ת מו
 לוקרציה את ראו אשר הרבים האלפים

 העולם להמלצת זכה שלא למרות בורג׳יה׳
 תמונות שמספר לעובדה ליבם שמו הזה,
ה מי לנחש היה קשה לא מקוטעות. נראו
הצי הישראלית הצנזורה ! בקיטועים אשם

 — שהן נשים בו מצויות כי ראתה בסרט, צה
 היוולדן(פרט כביום ערומות — ליצלן רחמנא
גזירה. וגזרה קלות) תמורות לכמה

:שקוצצו הקטעים
קא־ מארטין נראית שבה קצרה תמוגר. •
רקק. מי של באמבט רוחצת רול

 הנערך חשק נשף של ארוכה תמונה •
בורג׳יה. צ׳יז׳ארה של באהלו

ב המתרחשת פחות לא כה אר תמונה •
מרחץ. לם א

 קורע צ׳יז׳ארה נראה בה קצרה תמונה •
אחותו. בגדי את

 חשופות, שדיים נותרו עוד ושם פה ברם,
 גם גבול יש קצת. רק אבל לבנים. שתים

 עדיין מותרת ערווה קצת הצנזור. למספרי
ישראל. במדינת

סרטים
הסנדלר בן

 א; כריסטיאן האנס בתפקיד קיי דני
סן.  שאינו בסרט מרקד מזמר, שר, הוא דר
 שא־ב אבל הראני, הסופר חיי על מבסס

ומאגדותיו. מהם
ו קטנה דנית בעירה חי סנדלר, אנדרסן,

 את בכרו אשר לילדים, אגדות לספר אהב
 אשר עובדה בבית־הספר. הבקור על ריו ספ

 את לגרש שהחליטו השלטונות את הכעיסה
 שו־ וואלש), אי (ג׳, פטר הכפר. מן אנדרסן

 יעקור כי אותו שכנע אנדרסן, של ליתו
 לרקדנית נעלים הכין שם הבירה. לקופנהאגן

 דורו(ז׳אנמייו) מאדאם האופירה, של הראשית
 לנילם נשואה היותה למרות בה, והתאהב
 של — הנכזבת — אהבתו גויננ׳ר). (פארלי
 הקטנה הטירונית הספור את הולידה אנדרסן
 אנ־ חוזר ספור של בסופו אך לבאלט. שהפך
מפורסם. איש עתה א וה — עיירתו אל דרסן

 וה־ — האופיני ההוליבודי הברק למרות
לה וז׳אנמייר קיי מצליחים — מאד ני היצ
 עושים זו, ממותקת במעשיה הח־חיים פיח

מענינת. ואפילו נסבלת, אותה
ר הו ומין כ.

 אלכוהול, : אופייניות אמריקאיות בעיות
ה שבא בשובי, ת בשטחי! מוגשות מין,

ה, טנ  נודע. מחזה־במה של לנועי ק העתק ק
 ולולה דוק בגיל־העמידר״ בזוג מעשה זה

 שחייהם בות) שירלי לנקסטר, (ברט דילייני
 דוק קטנה. אמריקאית בעיר לאיטם משתרכים

 שפיתה לאחר לולה, את לשאת בשעתו נאלץ
ש לולה, איבה. כך בשל לה נוטר אותה,

 לאשר, עתה הפכה יפי־עלומיה את איבדה
 זה, לכל נוסף היה, דוק ועצלנית. רשלנית

שנרפא. עד כרוני שיכור גם

 קלת- אך צעירה, נערה באה הבית אל
 למהפכה הגורמת מור), (טרי מארי דעת,
מש היא הבית את בעוזבה ולולה. דוק בחיי
 בזהר זה ותלויים בודדים השנים את אירה
לפנים. שהיה כמו

 בה שרב הזאת, הסראגית־כביכול המעשיר,
 בתי־ מחצרות הישר הלקוח הפשטני, השיח

או שלם. סרט למלא כדי בה אין המגורים.
 תאווה היא בות לי שי של הנפלא משחקה לם

 ל,־ דמות את למצות היטיבה היא לעינים.
 ותלת־ממדית משכנעת בצירה הרשלנית לה

ביותר.

ה נראים הזה המשחקי המבצע הרקע על
ה בולטת ביחוד שיגרה. של דמיות אחרים
 אופי, שחקן לא לנקסטר, ברט כי עובדה
 כלל אותו הולמת שאינה דמות לשחק נאלץ

ועיקר.

שח! יומן החד
חשוך קדש־קפיצה

 לקרש לאחרונה הפכו תמונות־העירום •
 התגילה שיא אל ביותר הבטוח הקפיצה

 העירום .תצלום שחולל לאחר :ההוליבודיר.
 והביא כבירה שערוריה מונרו מר׳-לין של

 שעלתה ולאחר פרסומת, של שפע לכוכבה
 גילוייה קבות בע מעלה מעלה נורת שרי

 ניסתה השתתפה׳ בהם חשפניים, סרטים על
 מזלה את מאקסוול מרילין כוכבנית גם

 תמונה). (ראה אימנו חווה של לבושה בשטח
 של הנודע ההוליבודי באולפן הצטלמה היא

 לאחר זכתה למחצה, ערומה כשהיא ווילינגר,
 אריך לזמן בחוזה התצלום של פירסומו

הגדולות. מחבדות־דיסדטים אחת עב
 הביעה אל־נאסר עבד גמאל ממשלת •
 הממוצעת הרמה מן רצו.ה שביעות א את
 מדי במצריים המופקים הסרטים 60—50 של

 .המצרי, הסרט רמת את להעלות כדי שנה.
 פרם להקציב סאלם סלאח שר־ההדרכה הציע

 בשנה, שנה מדי מצריות לירות אלף 25 של
 ,טוב1 הסרט את לייצר יצליח אשר למפיק

תר. בי!
 של הבריטי נוסחו וז׳ולייט׳ רומיאו •

 מחפיר מכשלון ניצל השיקספירי, המחזה
 את הסירו שהמפיצים משום רק באנגליה,

 המודעות. מעל המחזה מחבר של שמו
 להעלים אבה שלא בגלאזגו, קולנוע מנהל

 להסיר נאלץ מסטראטפורד, המשורר שם את
 השבוע תום לפ;י הבד מעל הסרט את

להצגתו. הראשון

בקצרה
 גארדנר, אווה גייבל, קלארק .ו ב מ ג ו מ

 ר,אפ בג׳ונגל פרא חיות והמון קלי גדיים
מצוינות. החיות ריקאי.

מאכסוול מרילין שחקנית
המופשט אל הדרן

ת כ ל . מ סינצ׳יטה, בפירוש תנ״ך שבא
רומא.

 על מידות רחב סרט א. מ י ר ת ו נ י ע
 טב־ בצבעיב ר!מא נוף אוהבות. נשים שלש

עיים־כבירול.
, . ם י א ג  לשכר־הא־מה. לא־מיצלח חיקוי ה

ר מ מישל פילים, ג׳ראר של משובח משחק
גן.

 המושלם סרטו אולי ך. ר כ ה ־ ת ו ר ו א
צ׳אפלין. של ביותר

ת ו ר ו ך א ר כ * *׳ ה

י י. י ' , י ...י :**׳■י
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