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ס. ח ה ד ב ה ת א רו ח ת ה ו
 סיל־ של ותוכפות ההולכות הודעותיה עם
 מן הקריבה פרישתה על מנגאנו (אנה) באנה
נערות שתי בין המאבק החודש החריף הבד,

האי הקולנוע של במעלה הראשונות ו,זוהר
 לולומברי־ ודמיח) אהבה (לחם, ג׳ינה : טלקי
לורן. (אידה) וסופיה ג׳ידה

.לו לבין )20( הצעירה סופיה בין המאבק
 עוד החל שנים בשש ממנה המבוגרת לו*

 בפני השתיים הוצגו כאשר ,1954 בדצמבר
 הלונדוני. המלכותי בתיאטרון בריטניה מלכת
 שוברם מתוצרת צנועה, בשמלה הופיעה ג׳ינה

בהו קלה שערוריה חוללה סופיה הפאריסאי.
 כריס־ מתוצרת עמוקת־מחשוף, בשמלה פיעה
 דומה יהלומים ברביד מעוטרת דיור, מיאן

כב סופיה : התוצאה המלכה. שענדה לרביד
לונדון. עתוני כותרות כל את שה

 ניסו עת באיטליה, התחולל השני השלב
 ויטוריו המפיק מפי שבחים לסחוט השתיים

 דה :בתיקו הסתיים דה־סיקה, במילאנו) (נס
ושח טובה .בחורה היא ג׳ינה כי אמר סיקר,
 שחקנית היא .סופיה וכי מצייינת״, קנית

טובה*. ובחירה מצויינת

 בעל עתוגאי (פרננדל) שארל משא, אנית
 גדול בעתון הממלא ניקול דודה שם־בדוי

 בהננולם רותי שממלאה התפקיד אותו בפריס
 הלא־ שדמיונו כומר (פרננדל), איטיין הזה,

 תקלות לו גורם קאמילו לדון מפתיע כל־כך
 שמשות רוחץ (פרננדל), תירה רציניות,
ורביד.. לפריה ומומחה

 לכבשה גם למעלה) (ראה הנשים אנו כמו
 בזה אולם אפיזודי. סרט הוא רגליים, חמש

 כשהן שחקניות ארבע נראות הדמיון. תם
 אנשים ששה מגלם פרננדל לזו, זו דומות
 הסרט את באישיותו הופך לזןלוטין, שונים
ה השנה, של המשעשעות הקומדיות לאחת

 המעשה סיפור מתחיל הסוף שלקראת גם
הטובה. המידה על יתר להזדחל

ר ע קן וגס לנ לז
 כש־ וכמה כמר. לאחר הפיק, דיסני וואלס

 שכולה יצירה המצויר, הסרט בשטח לונות
 הוא ן*9 פיטר והמצאה. מוסיקה עליצות,

 פיות פוגש החלום, ארצות פגי על הנודד נער
 אצל כרגיל ושעל. צעד כל על ושודדי־ים

המוצ הן הגרוטסקות הדמויות דווקא דיסני
 הנורמליים האדם שבני בעוד יותר, לחות

שלל מכסה זה חיוורון על אולם היתרים.

ת כ חיי ת מ כ חיי מ ח ה רוו ח א ה

 השבוע צולמה החיוך׳ ״מלכת לתואר מועמדות של זו חייכנית ?בוצה
 עם האישיים לראיונותיהן המתינו המועמדות למדי: עצבני ברגע

 - ממש של חיוך מועמדות שלוש יחייבו השבוע כסוף חכר-השופטיס.
סגניותיה. ולשתי למלכת־־החיוף נבחרו מהמועמדות מי ברכים בשיוודע

 : בתוצאות מכריע שינוי חל שעבר בשבוע
 אלף 300 של אסטרונומי סכום דרשה ג׳ינה

סר בסידרת בשלישי הופעה תמורת לירטות,
 חישובים כמה עשה דד,־סיקר, ואהבה. ?חס טי

 לירן, לסופיה התפקיד את מסר פשוטים,
 שנקבע החדש, הסרט שם פחות. שביקשה

סיפיה. ודונה אהבה לחם, : השבוע

סרטים
ו י בו ס הן כו ״ ח מר ב מ ט״ ה

 אפיזודי איטלקי סרט הוא הנשים אנו
 ה־ פרחי ופרחי־כוכבות. כוכבות אודות על

 טיטא־ אולפן אל לטבח כצאן מובלות כוכבות
המועמ עשרות מתוך למבחן־בד. רומא, נוס,
 אנו בסרט חלקי לקחת שתים, נבחרות דות

 כוכבות מארבע אחת כל מספרת שבו הנשים
 הנב־ ששתי אלא עצמן. חיי מתולדות ברק

 האפיזודות בארבע כלל מופיעות אינן חרית
 אל־דד, ברגמאן אינגריד מאניאני, אנה של

 מתוכחת הראשונה מיראנדה. איזה וואלי,
ב תרנגולת מצפינה השניה מונית, נהג עם

 — מאד זמנית — נמלטת השלישית מזווה,
 קטר, נהג לזרועות מפיק של מזרועותיו
 לא ילדים. לה שאין על מצטערת והרביעית

 רעות, אחוות ;באיכותן שוות האפיזודות כל
ה הסיבה בגלל מאד. רעות שאחרות בעוד

 להיות עלולות קולנוע ששחקניות פשוטה
 בחייהן אבל :בתפקיד — הבד על מעניינות
מוות. עד משעממות לרוב הן הפרטיים

6 ככור ונדל מי
 ספור נסב רגליים חמש בלככשה

המ של (סרננדל) הזקן אביהם על המעשר,
בינ מכון בעל (פרננדל^ אלין : בנים שיית

של חובלה רב (פרננול) בתאר ליופי, לאומי

 לא ספק, ללא ישמחו, אשר עליזים, צבעים
אחד. לא זקן אף אם כי נער רק

בקצרה
מ שלושה ד״ ט ל ו ג י ג׳ ו ו ל ו ג י ג׳

 שלישיה במתכונת מוהם של הקצרים ספוריו
ורביעיה.

ל י . ג ה ב ה א כש מתרחש מה או ה
 אינו והאב להריון נכנסת (צרפתיד.) נערה

התינוק. מן בהרבה מבוגר
. בן שטר ן ו י ל י  לחיות איך או מ

 משושה־ספרות שטר נפנוף ידי על ברווחה
סק. גריגורי הטפשים. של בפניהם
ן י י ב ק ו . צ ם ו ה  סינמסקופושר ת

 תמונות בפלורידה. יוונים דייגים אודות על
 מזה. יותר לא אבל מרהיבות. ימיות תת
מור. טרי
. ן ו ע ג ש ה א ל פ נ  הקרבה דמעות, ה

המטו הסרטים באחד מותרות וחיי עצמית
הדור. של פשים

 ג׳יימס סקוטי מחזאי ידי על שנוצר *
זה. שם הנושא במחזה באדי והלורד) (המשרת

ה ש ב כ ש ל מ . ח ם י ל ג  ר
ר ט י . פ ____________סן

 זגם אל־1״י חשמלי ד1ד גם
-מרדיקס׳ התפירה מכתת

 באמצעות לרכוש תובל
לשנה כתשלומים א. א.
11 אחד־העם רח׳ במשרדגי : סרטים

 ספר בית
י נ ו כ י ת  

בביתך!
 ובזמנך בביתך הבגרות לבחינות •,תכינן
שיטת חלוצי בהדרכת הפנוי,

כישראל. ככתב ההוראה
 לאל יש בהוראה, נסיון שנות 25ל־ הודות

הצל את ולהבטיח כראוי להכשירך ידנו
 מטעם הנערכות בבחינות המלאה חתך

החינוך. מחלקת

לנרשמים, גדולות הנחות
אפריל חודש משף גם

 המכין המקצועי המדריך לקבלת מיד פנה
לקראת

סוקדסות בחינזת
בגרות בחמות

התחיבות כל וללא חינם לך יסופק אשר

 העברי 'הפובוןאל
 והשכלה להודאה

בירושלים
 1259 ד. דג ,2 בן־יהודה רחוב

של ובסקוחו מיסודו

הבר־טי המכון
בא־כח משרדי

 15 רוטשילד שד׳ : תל־אביב
 5 הבנקים רח׳ תיפח:
 19 הרצל רח׳ : נתניה
________.28 כאנוק רח׳ : נצרת

המדריך־לקורס את חינם לשלוח נא

שמי

כתבתי

1 42עז

 השיטה לפי דקות כמה תוך
של בעולם וד,חדישה היעילה

ט ל 1 כ ר -
2.— מחירה 8 בלבד ל״י 5

מ.מ.) (כולל
בע״מ ו. מ. ע״י מיוצר

 הכביסה בוכונת
בו א ק ה ד! רי אי

1 לב □,ש
יפה. כיום האויר מזג

תצא, בודאי ולנופש
אחד דבר זכור אולם

נחמד. מאוד זה לצלם
ה ואם מ ל צ  קונה אתה מ

*1 אצל רק

רנד ו-ב 111 פ
׳3( החלוק חיפה,רחוב


