
קולנוע
בריטניה

צחון ל חנ דו ה.ג
ב ביותר המענינות הפנים בעלת האשד.

 — בהיר הכי והשער — הבריטי קולנוע
מו היא בו הראשון הגדול הסרט חייכה.

 עצמה והיא יפה, עלה ראשי בתפקיד עי׳פ
 שטענו המשמיצים כל אישי. לנצחון זכתה

 בובה אלא אינה דורם שדיאנה שנים זה
השמצו את לבלוע נאלצו חלולה, אך נאה

 האחרון סרטו הבד על נגול כאשר תיהם
 בעי נער :ריד השלישי) (האדם קארול של

פרוסות. שתי בור
 הקאריירה את החלה )23( דורם כוכבת

 נקראה עת עשרה, חמש בת בהיותה שלה
 דורס השם את פלאק. מרי דיאנה עדיין

 כעבור הראשון. סרטה לאחר לעצמה הדביקה
לא אך — ראשונה בסנסאציה זכתה שנה

דורס כוכבת
? המסה מס כמה

הופיעה :הקולנועית בדרכה — אחרונה
מש באה בחנה נועזות תחתוניות בשמלות

 את מזעזעת היא שנה כעבור האגס. פחת
 ביקיני בבגד־ים בהופיעה האמריקאי הצנזור
 אנגליה ואת שוב, רוכבת גודייבה בל״די

 לכותרות אותה המעלים מאורעות בשורת
 טעות מתגלית נשואיה בעת ביניהם: הראשיות

 המותר הגיל מן למסה היא העלמה : בגילה
 שופט אל משופט נדודים לאחר רק בנשואים.

 שאלה — מכן לאחר להינשא. מצליחה היא
הכנ מה לדעת ביקש נכבד ציר בפרלמנט.

 ר,מ- דורס׳ העלמה של (ומס־הכנסתה) סתה
■מפוארות. במכוניות בלונדון סיירת

 דיאנה של משפטיה עתיד.״ לח .אין
הו תחילה באנגליה. שם־דבר הפכו דורס
לדי חדרו גנבים כאשר בלבד, כעדה פיעה
 250 של בשווי תכשיטים משם גנבו רתה,

 יחד נאשמה, שנה כעבור אולם שטרלינג.
בדי זו .היתד, לדירה. בפריצה בעלה, עם

נתקבל. ההסבר דורס. הסבירה חה,״
 שנטשה, על לדין נתבעה שנד. באותה

 :רדיו תכנית (א) :מוקדמת הודעה ללא
 בכובד קנדי שופט דן כן רביו. הצגת <ב)

 הפצת להרשות לא או להרשות אם ראש
מותר. : ההחלטה בקנדה. תמונותיה
 בטחון בה הפיח דיאנה של הגדול נצחונה

 שהוצע חוזה עתה זד, דחתה היא : רב עצמי
 די .אני : רנק ארתור מפיק ידי על לה

 רק להשתתף עצמאית, להיות כדי חזקה
 טובים.״ תפקידים לי יש שבהם בסרטים

 לפני רק שטרלינג. אלף מאד, :החוזה ערך
 דורס, כוכב־מתחיל את רנק פיטר שנים ארבע

עתיד.״ לה .אין :סען

סרטים
ד ד ד ל ה 3ל

הגבר של ללבו הבדוקה שהדרך המימרה

, י ש ב ב ש ל מ . ח ם י ל ג ר

 רסיסים לאלף מתנפצת קיבתו דרך היא
אל בקטטר אן מגיעה בו הקרקס, בקריאת

 בסרטבח כיסו. דרך דווקא הגורלי" האבר
 כייסת של דמות מגלמת היא זה מתים) (שני

 של ארנקו אל ידה את השולחת גרמניה
 שמוצאת וכמעט קוקריין. סטיב כרוז־קרקס

 הנכסף התכשיט את נשואים. טבעת שש
 (לייל פראנק אחר, קרקסי תכשיט לה מספק
 מוות (איזה בחייו כך על המכפר בסגר)

!)•איום
מאה שג׳ו, לכייסת מסתבר זמן לאחר רק

בידי הנרצח בעלה פראנק את רצח בה,
 ווילי ברבר). (עדי גרופו מטומטם ענקרקס

הקהל. וגם מסכנה...

ע ק ה ר ב ה א ל
 תר־ של ענין רק לא היא שארכיאולוגיה

 אד,בה, להרפתקות מענין רקע גם מתות, בוית
 נזטת־גולדבין־ינדאייר חברת להוכיח מנסה

 ארכיאולוגית לא משלחת, כך לשם ששלחה
 סאר־ רוברט בידי שנעשו צילומיה, למצרים.

 המשובח החלק הם איסטמן, בצבעי סיז
 העלילה וביחוד השאר, כל המלכים. בעמק

בהרבה. נמוכה רמה על עומד
 פארקר), (אלינור מרסדם באן מעשה זהו

 את המחפשת ארכיאולוג, של היפה בתו
מסת הקבר בתוך מסוים. פרעה של קברו

 אתה אחד. באל האמונה סוד מסתבר, תר,
ארכי סיילור), (רוברט ברנדין מארק נמצא
 שוד — וגם טיילור כרוברט יפר, אולוג
 תומפסון), (קאלוס פילים בעלה — ושבר

 ברגע איתו נושאות שכוכבות קולנועי בעל
 אחדות שנים שכעבור דעת ומבלי חולשה של

 מיי- כרזערט (והגון) נאה בגבר תפגושנה
לור.

 (טפש מתקוטט !)שכמותו (נבל פיליפ אבל
 גגו על דווקא טיילור רוברט עם !)שכמותו

 !)קולנועי (כמה עתיק מצרי מקדש של
 של לזרועותיו הישר גדול מגובה וצונח
לז אליגור מזנקת שעה אותה המוות. מלאך
 נשארת אחד באל והאמונה טיילור רועות
הנצח. בזרועות חבוקה

ל מנה סאד■!□ ש
 לחדש אוהבים הוליבוד של האמריקאים

 סרטי־מופת. שיהיו בתנאי צרפתים. סרטים
לה המחדש על אלד, סרטים לחדש וכדי היות
 ומי המקור, מן החידושים נופלים גאון, יות

 שלא יכול אינו הראשון הסרט את שראה
החידוש. למראה להתחלחל

 שבאדם, החיה של במקרה גם אירע כך
 היה רנואר• (הנהר) ז׳אן של המזעזע סרטו

 אמיל מאת סיפור על מבוסס מופת, סרט זר,
 חולניים יצרים בעל נהג־קטר אהבת על זולה,
 דבר, של בסופו הגורמת, אהבה ;חברו לאשת
לרצח•

ת הקרויה ההוליבודית, במהדורה ק שו  ת
 קרופורד בידררק הם הגבורים־החלשים אנוש
 גראהם) (גלוריה ויקי הצעירה שאשתו החושד
 ברצח להשתתף אותה מאלץ בו, בוגדת

 פורז■) (גלו ג׳ף את ויקי מפתה אחר מאהבה.
 אולם הזקן• בעלה את שירצח קטר נהג

לופ זממה את לבצע מצליחה היא בטרם
 נוסעת הרכבת הבעל. זרועות צווארה את תות

 סאדיזם של הגדושה המנה ואיתר, נוסעת,
 (ועוד וחצי שעה משך הצופה בה שהולעט

דקה).

ת יומן שו החד
א ס בר מ ע ש מ

 הצגת את אסר האנגלי שהצנזור לאחר
כמנ ברנדו מארלין מופיע בו הסרט הפרא,

המ רוכבי־אופנוע פרחחים כנופית של היג
 קטנה, אמריקאית לעיירה ובור,ו תוהו ביאים
 להציגו עירוני, רשיון לבקש המפיץ החליט
 אחד אמר בקמברידג׳. קטן קולנוע בבית

 הסרט הצנזור. על משתומם ״אני :. הקהל מן
 הללו למבקרים, אשר עיקר.״ כל אכזרי אינו

 היא. הפרא של הגדולה מגרעתו כי קבעו
 :מנצח יצא ברנדו מארלון רק שיעמומו.

הכל. ידי על שובח משחקו

צרה0ב
ה ש ב כ ש ל מ . ח ם י י ל ג  פרננדל ר

 הוא ביניהם שהדמיון אחים ששה מגלם
עצום. משחקי הישג בלבד. חיצוני

ת ב ה . א ת מ  אופינית. אנגלית אהבה א
 הודות גבוה מתח חלב הרבה תה, קצת

 אן לין. קצרה) (פגישה דוד של לביומו
ריינם, קלוד סוד,

תולח ה זז ס מז סו

נעליים
ד, חנות התחילה הקיץ עינת עם • מרו  נ

 הדוגמאות את לייצר ,185 דיזנגוף רחוב
 דוגמאות התנכיים. הסנדלים של רבות־הטעם

 את גם ההולמות ציורים ורבות פשוטות
 מבחר גם לנמיוד ביותר. העדינה הרגל
יגברות. גברים נעלי של גדול
מני משובחות לנעלים במכון •

 סיר־ רחוב פינת 11 בוגרשוב רחוב דלר,
ה מן אמיתיים צנטל נעלי מוצגים ,1 קין

שהוב ,1955 קיץ של ביותר החדישה אופנה
 בנעלי עשיר המכון ואיטליה. מצרפת או

 למרוח צבעים. בשלל יום־יום ובנעלי נשף
 נמוכים המחירים — המשובחת האיכית
ביותר.

 רדזנוכר, הנעלים חנות ליד בהגיעי •
 ראווה חלון אותי משך ,6 פינסקר רחוב

 ובדוגמאות בהירים בצבעים במודלים העשיר
 הנמצאת לחנות, לד,כנס הטרחה קלאסיות.

 כל בה כי — בהחלס כדאית הבית, בחצר
המשפחה. בני לכל הנעליים סיגי
 עדין. המפוארת הנעליים חנות בעלי •

 ,92 אלנבי ברחוב העיר, במרכז הנמצאת
 מוכרת עדין ד,נבין. השם את לה בחרו

 העדינה לרגל אפילו ועדינות יפות נעליים
 כל את בה ימצאו גבר וכל אשד, כל ביותר.

מבוקשם.
 טעם (ובעלי) לבעלות הנעלים סלון •
 .48 אלנבי ברחוב וורשאי, סלון הוא

 אם כי היופי, כללי על רק לא שומרת החנות
 בתפירת אביב נעלי רגליך. בריאות על גם
 מעור גם השאר, בין עשויים, אמיתית יד

 ערב לשמלות וד,מותאמות אמיתי קרוקודיל
 ולשפת לעיר נעליים ליד בסלון מצויות

הים,

הלבשה
 ילדיה את להלב־ש הרוצה אם כל •

הלו אופנת אצל זאת לעשות יכולה רנ  כי
להל הספיקה תאת חנות .98 אלבני ברחוב

 השנים 30 משך צברים של דורות כמה ביש
ב והמשובחת המעולה בסחורה האחרונות

יותר.
רג של האלגנטי המסחר בבית • ב מ רו  כ

 בעל גבר כל לעצמו־ ירכש 6 שינקין ברחוב
 הסגנון מן מידה ולפי מוכנים מכנסיים טעם

 ובצבעי והקיץ האביב לעונת ביותר החדיש
 קיץ כותנות גם המציעה החנות, האופנה.
 מכנסי :לגברות גם דואגת גדול, במבחר
וקצרים. רבעי שלושת גברות

שמ של עצום ומבחר מודלים עושר •
 על־ידי מוצעים כותן ושמלות חלוקים לות,

 בעלת .181 דיזנגוף ברח־ב כרכה החנות
 מידה לפי הזמנות מקבלת כרכה החנות

מביתך. הבד את להביא ברצונך אם גם
ה החנות • מ סי ק  92 אלנבי ברחוב מ

 הכינה היא העונה לקראת היא. כן כשמה
ושמ האחרון בסגנון לגברות קיץ חליפות

 מידה, ולפי מוכדת נחמדות, אביביות לות
אביב. מעילי של עצום מבחר על לדבר שלא
קו החנות בעלת • ס ר  רחוב בפסג׳ פ

 מקיף מסיור מכבר לא שחזרה פינסקר־אלנבי
 את עמה הביאה ולונדון פרים בניו־יורק,

 מכנסיים : האחרונה האופנה של המודלים
 ?1ג1)1-51801£5 ולאביב קיציים מבדים חמודים
 על נוסף וארוכים קצרים רבעי, שלושת
 מיוחדים וז׳קטים ״1955 .גימנםיה דוגמת

פרס של אחרת הפתעה רחבים. למכנסיים
אינטרלוק. חולצות : קו

 ,6 בן־יהודה ברחוב ויקטור החנות •
 לייצר החלה מוגרבי, בסביבות ביותר היפה

 בגדי של והחדישות האחרונות הד־גמאות את
 ומכנסיים. סליפ בצורת ומבד מלטטקס ים

 גברים חולצות :ויקטור מציע כן כמו
ו בארץ במינו יחיד מסגנון ולקיץ לאביב
 צבעים בשלל משובחים, ובד גיזרה בעלי

 ספורט חולצות גם ויקטור אצל בהירים.
 שחולים בלי מקוריות קיציות ופיג׳מות

קצרים. מכנסיים ועם

מתנות!ספרים עדיים.
 לאדם מקורית מתנה לתת ברצונו אם •
 רחוב מנחם, בחנות זאת עשה לך יקר

 השומר רוח ומגן לאופנוע כיסא : 76 הרצל
ו הארץ בכבישי טיולים בזמן רוחית נגד

הנסיעה. את מנעים
ל תוכלי הרחצה עונת התחלת עם •

 ברחוב שלם אצל ראש ועד רגל מכף הצטייד
 בגדי ספורט, וחולצות מכנסיים .108 אלנבי

 ובסגנון הצבעים בכל ולגברות לגברים ים
 , מיני וכל ״דיבה״ מתוצרת ביותר ההולם
 הים. לשפת שעשועים וחפצי ספורט משחקי

 כרית שמשיה, שלם: של החדש הפלא
 ן לשפת הקלים ההפצים לנשיאת גדול ותיק
הים.
ה התוצרת מן אלגנטי, הארנק את •

 , המפוארת בחנות תמצאי ביותר, משובחת
 1 החדש. בבניין ,94 אלנבי רחוב כלייזליץ,

 ■ ל־ הנאה המתנה את למצוא גם תוכלי שם
 או לנסיעותיו מזוודה :בחייך אשר גבר

נחמד. עור בתיק גילוח כלי מערכת
 ! זה נושא על ביותר המעניין הספר •

.היג הספר הוא מושלמת הדרכה והנותן
 עתה זה שהופיע האשה״ כחיי יינה

, עובד״. ״עם בהוצאת השלישית במהדורה
 | יייץ, והקוסמטיקה התמרוקים חנות •

£1X2,^ מ־ מושכת 86 אלנבי ברחוב [ 
 1 מי בה מבחוץ. מאשר יותר עוד בפנים
 | ו־ הארץ תוצרת עדינים, ותמרוקים קולון

 יפות מתנות למכלול בתוספת חוץ תוצרת
עין. ומרהיבות

בית וכלי רהיטים
 פרקש, לרהיטים המרווחת החנות •

 1 סגנון בעלי רהיטים מציגה ,78 בן־יהודה רחוב
 1 ואלגנטיות, עשירות סלון פינות ביותר, חדיש

 שינה חדרי עם יחד ביותר, נוחים במחירים
עדין. טעם בעלי
 היא בלילה״ נוחר, ביום'ומיטה ״ספה •

 1 רחוב זהוכסקי, הרהיטים חנית סיסמת
 | בתל־ הוותיקים מן החנות, בעלי .39 הרצל
 י המתאימים משלהם, מודלים מייצרים אביב,

 | מושך סלון קומפלט בית. בכל פינה לכל
 ן מקורית ספה — זוזובסקי אצל במיוחד

נאה. שולחן סביב צמר מרופדות וכורסאות
 או נאה, ג׳ורג׳ט בד עם נברשות •

 להשיג תוכלי צבעוניות קליעה עששיות
 החנות .106 אלנבי ברחוב אלדד בחנות
 הסוגים מכל חדישים רדיו במקלטי עשירה
 לקומקום עד למשרד ממאוורר חשמל וחפצי
בהחלט. עממיים — המחירים חשמלי. ולדוד
 פרסיים היפים, השטיחים סוגי כל •

 החדשים, אילת״ ״שטיחי וביחוד ואירופיים
 למצוא ■תוכלי צבעים, בשלל צמר העשויים

 דיזד ברחוב ושות׳ גוהרי האחים אצל
 מציעים הם ולהול ביתך למרפסת .128 גוף
 עם פלורידה שולחן ואת ד,כסאות את לך

מיוחד. קיצי ריפוד




