
 לי״: ״האחיות בשם עצמן המכנות אלד,
 תמסורנה לא עוד כל אולם מצטערת,

 את להעביר אוכל לא קבועה כתובת לי
 להחליט א) :בידכן הברירה המכתבים.

לעצ לבדות אם ב) כתובתכן את למסור
 אנגלו־טכטיים, בפחות לבחור שמות, מכן
שגיאות. ללא לכתבם אזי כבר ואם
(טדכה; מלה תצא מציון בי
שה )936/729( ה כמת מו ר ■לא (מה בוינ פ  סי

.( א לי הו ב ו ת א לי כו ה ״מת שהו  מז לסל
ה מישהי האריז״. כנ מד הוא ? לו למזור מו  או

ע בהור שהינו צ מו ש מל להתכתב ורואה מ נו
ם אים צעי שונה הפמם (זו ממו  שאני הרא

ח הוראה ת. בר,שר זה מונ שאר להתכתבו  ה
ם, מרי ם או שאי ם״, ״נו ם כל מל כלליי שאי  הנו
 .18 לניל ממל נמרה מם — לזה) ובדומה

ת את א ההתכתבו שא בצורת למרוד רוצה הו
ת. לות בו שו ת ו

 סטודנטיות נחמדות,
וירושלמיות

רי )936/730( רמים שני גבו בתי־םפר בונ
״ו .24—26 בני הים  שבזבזו מסהנה לבלל הני
ם את כה מד מנ שמממת. הברה מל הימר ז  מ

ם יש הממוות, את לתר,ל כדי צונ להת בר
טרה כתב, ש, במ חר להיפג  מם יותר, מאו
ת, נמרות שתי דו ת חמו חבבו מ ם, ה ־ טיולי סי  סו

ת, קה ת לא קלאסי ודבר קלאסי חו בילו — פ
דו לא הם יים. תננ טו אלה תהיינה אם י ס

ת. טיו ת או דנ שכלה במלו ת ה כוני של תי וירו
ת. מיו

קשים הזמנים
ת שתי ת נמרו ת )936/731( 22 בנו בלו  מל קו

ה מד המתים, צור, מ ם קשה כ מי ם בי  טרופי
א אלה, צו מ ה, חברה ל ת הל הנונ צו להצ רו
ת בהורים של לחברה טרף רו  בניל ובחו

ם ״הנוגים ,24—28 בי  מחיפה. ורציניים״ טו
הדי ש־יהיו מ, תיאטרול, או לנו ם, רו לי  טיו
ת רו שמטנז, וריקודים. ספ ) (? ה מ

אכיז חשום רא
תב )936/732( איננו לי כו שיבות מיחס ש  ח

רי, מרובה איל וכל מ הוא אולם למדו  להו
שה הייתי מה היקר, 936/732( לו. להזדקק  מו

(? ו די מ ל א ב שני הו ם לב ביק תו את . מ ד מו

שונה לה מצדי, ואני כל אי  הריהי להסכים. מו
לפניכל.

שב מר ,17 בל ממברה ״תו די ספר בית נ  יסו
מב־ת למכירה מצמו את מצימ במיר,  לצמי־ פו

ת רה ש מם להתכתב הממוניינת 16—17 ב  ברנ
מר שאים כל מל מכו תה. הממניינים הנו  או

ת את שרו שית להתראות האפ שאיר אני אי  מ
א״. ליוזמתה הי

אחרון הצוחל, זה צוחק
תם מל צחקתי ״תמיד ת בחורים או  ובהורו

ש המנסים ת וידידות חברה לרכו מו צ מ א  ב
ת של מסחר במלת ונחמדה יפה אני :תכונו
ת... מינים קו הבת ירו ם... ריקודים או  סלוניי

כו׳ ״ ו כו׳... ר ו מ  לא מור הצחוק ).936/733( או
שב והוא שפתיו מל נוע תב יו  שהנו לי וכו

מ ואף להתכתב רוצה משרים, בל חייל  להתווי
הבת מלילה, נחמדה, ,17—18 בת נמרה אל  או

קה ריקודים מוסי ה לפי — וכמובל קלה. ו
ק רוצה מי רצינית. נם — תפריט תו לצחו 7 א

1 יופי - ? לטייל אוהבת
הב )936/734( צמיר חייל מור או ב, ה הו א  ל

שהות, ת ל צנו מ ה רו היה — וטיולים קולנו
תיו מל לספר צה בבויו ט ביתר חו רו לנמ פי
ת במלת רה טיו ת נ מו  מאלה הוא .17 בת דו

ה. בתלם, ההולכים צ פי במלת שתהיה רו  ״או
ת יודמת אך שקט  ה־ בזמל נם מליזה להיו

ת יכולה היא נכול״. חי או תל-אביבית להיו
לו. היא אחת — פאית

ועצובה 20 בת
שו חמוד שם )936/735( 20 בת נמרה  (נח

ש כל איזה. פממים שלו  שיש לכם לרמוז או
ד, שמה מל מנילה ״ תנ  לאסתר) הכוונה ואיל ב
תבת  להתכתב רוצה כל. ומל לה שמצוב לי כו

ל צמיר מם שכיל, ,25 בני  למניינה שיוכל מ
תביו. מכ ם פרטים ב ספי  היא מצמח מל נו

ה כנ ר מו סו מ במיניה. חל ימצא שמכתבו לזה ל

בלום לא או הבל
 )934/723( וביישנים צעירים חיילים שני
פט נערות שתי בתל־אביב ישנן אם תוהים

טיות ת ריו  לעקור תהססנה שלא 16—17 בנו
שנותן את ת ותהיינה ביי כנו ולב להתכתב מו
שכורת שהזמן במידה ־— אתם יחד לות  והמ

שרים הצבאית  שהם טוענים הם זאת. מאפ
הרוח. ומצב הזמן רוח לפי בכל מתעניינים

ה: א שנה, הוא ל  אליך, יחסו את אולי, י
תו להפניז תחדלי אם שרד או ת, במ חו אנ  ב

ם חיוכים תיי  היכן במגירה. ופרחים מלאכו
? העצמית נאוותך

 ענין כבל אלי הפונים כל על
 פרוטה מאות חמש לצרך שהוא,

כבולים.

 עתה להשיג ראש מברשת
ובתי־מרקחת הפרפומריות בכל

ם המפיץ! י י ך ח ו ר  ב

,1 גלעדי כפר רחוב תל-אביב,

5750 טלפון
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אף־על־פי־ ביותר. הולמו אינו שחקן־משנה
סר היה ודמיון אהבה לחם, כי ספק אין כן
 עזר ודה־סיקה לולובריג׳ידה ג׳ינה של טה
 חליפות ועצור חיצוני עדין׳ במשחק ידה על

 משחקו היה כזה תרבוהי־אירופי. מאד ומאד
 סרטים בורגזה, ווילה וסודותיה! בנשים גם

לדד,־מיקה. פרט הרבה בהם היה שלא
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קשה תחרות

 ל־ בות ושירלי פרננדל שבחירת פי על ך
ב ביותר: קשה היתד, לא השנה שחקני

 היו !יריביהם מכל ומעלה משכמם עמדם
 ראויים אחרים משחק מיבצעי וכמה כמד,

 בורך עמד, שבה תשט״ו בשנת מיוחד לציון
המבוצע. לחומר מעל הביצוע כלל,

 משחק כדרכו, הדגים, בראנדו מארלון
 התואר לו ניתן לא אם הניד■ בחופי מאופק
 את שהגדיש משום זה הרי השנה, שחקן
 חד־גוניות שלו המוגזם באיפוק גרם הסאה,

 הצליחה הכבירה הקולנועית אישיותו שרק
להפיגה.
ב גינס אלק הראה אופייני אנגלי משחק

 אודות על אירונית קומדיה חוות, ושתי אדם
 אלא בביגאמיה מאמין רק שאינו רב־חובל

 בהאנס נחמד היה קיי דני לפיה. נוהג גם
וה השקט התפקיד אבל אנדרם!, 1כריסטיא

 נערי הסוער. כשרונו את הלם לא צנוע
ה הצעירים קבוצת את היוו המבול לפני
הי הצלחתם אבל השנה, של מוצלחת יותר

 משחקו אישית. מאשר קבוצתית יותר תד,
 בו, בוגדת שאשתו כבעל ריינס, קלוד של

 רומנטי אנגלי בסרט מצויין, היד, כביכול,
 התעלה לא הסרט אמת■ אהבת — ושקט

 המעטים ללב רק נגע ריינס של ומשחקו
שראוהו.
 של העולה השחקנית היתד, קלי גדיים

ל משנה תפקיד שיחקה במוגמבו השנה.
 ל־ משנה תפקיד ששיחקה גארדנר, אוות

 לחיות משנה תפקיד ששיחק גייבל, קלארק
תפ לה היו לחלח ומבעד באליבי הג׳ונגל.

 שהיא הוכיחה בהם יותר, גדולים קידים
 עדיין אבל טבעית. גאווה ובעלת נשית אשר,

 מעברי הטעון ממש של בתפקיד לראיתה יש
 גרייס אמיתי. פנימי רגש דקיקים, משחק

 עדיין יצאה לא מרוחקת, קרירה, עודה קלי־
העולם. אל הבד מן

ה משחקה למרות לולובריג׳ידה, ג׳ינה
 התעלתה לא ודמיו!, אהבה בלחם מפתיע
 • הולידיי, ג׳ודי ואילו גדולה שחקנית לדרגת
 מגדר יוצא קומי משחק שהדגימה למרות
להש יכלה לא לן, לקרות עלול בזה הרגיל
 על חזרה מדי, הכבדה העלילה מן תחרר
 ללא הגיע, הדפנה זר ושוב. שוב עצמה
 שגילמה בות שירלי מזדקנת לשחקנית ספק,

 העתיקה רשלנית, בית עקרת רבה בנאמנות
במינו. מיוחד ערך נטול־ערך לסרט

★  ★  ★
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 וריהבי* מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה

 רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד ליטציה.
_________בערב 9 עד פתוח המוסד

מקוצץ ארצה הניע

ת א ך• חו  רשימת היתד, לעריכה קשה פ
 זו ברשימה הכוונה הרעיש״. ״הסרטים /

 כמו עשירית ממדרגה רעים לסרטים אינה
 או הזולים הפרוע המערב סרטי מרבית

 הכשלו־ נכללים זו ברשימה הפחדים. סרטי
שקי סרטים :השנה של הגדולים נות

 הציפיה בישים. יצאו והנה טובים יהיו כי וו
 בקר לז׳אק השודדים וארבעים בבה לעלי
 שסרט מצויין במאי הוא בקר גדולה. היתד,
ל ונדחק כמעט וקארולין אדואר שלו, אחר

 קסדת :אחר סרט השנתי. המיטב רשימת
 אך הישראלית, הצנזורה ידי על נפסל הזהב

אר בין מקום לתפוס היה שיכול ספק אין
 אבל להצגה. הותר אילו הראשונים בעת
 התסריט למרות חרוץ, כשלון היה בבה, עלי

 זאבאטיני בזד) לא אן (בודד צ׳יזארה מאת
 אלף מתוך לאגדה חברתית משמעות שנתן
ולילה. לילה

 לסרתולדות. מצויין נושא הוא רספוטין
 מקוצץ, ארצה שהגיע הצרפתי, רספוטי! אבל
 מפולפלות משעממות תמונות של אוסף היה

 ששלט הפלאי האדם רקע פורנוגרפיה. בקצת
ה בין היחסים הסביבה, הצאר, במשפחת

 הטרום־ — התקופה בארמון, השולטים כוחות
 כל — ביותר, המענינת — 1917 מהפכת

מצוין רקע לשמש יבולים שהיו הדברים,

 שחקן בראסר, ופייר לחלוטין, נעדרים לסרט,
לחלוטין. מבוזבז נדיר, כח בעל
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תמונה באמצעות ספור

 קולנועית הערצה היה הנשים״, נו
/  מירנדה, איזה ברגמן, לאינגריד גלויה /

תו אלו, שחקניות מניאני. אנה ואלי, אלידר,
ו משעממות עלובות, נראו הבד, על לות

ה רב והסרט, הפרטיים, בחייהן ריקניות
מרה. אכזבה היה יוצרות
ה לרשימת עצמו את דחק ישראלי סרט
 — השגה באותה רע ואחד טוב אחד מידע.

מפ :רעים שנים היו בעצם אסון. זה אין
 על אבן אבל מיל. כל על ואבן הזהב תח
תול :טוב רעיון ברובו. הרע היה מיל כל

 של ההם הטרופים בימים אחת מכונית דות
 ביותר מוזרה בצורה בוזבז המדינה, טרום

ב עלילה שהיתה במידה הבמאי. ידי על
 האומלל והצופה כלל, ניתנה לא היא סרט,
 נגול אשר את וניחש באולם לשבת נאלץ

 כיצד ללמוד לאקולה אריה על הבד. על
הת באמצעות פשוט) (רצוי סיפור מספרים

מונה.
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מודרניים םנדי־ים

 ש־ האחרים האמנותיים הבשלונות ין ^
 עוד למנות אפשר הארץ בדי על הוצגו ^

 סנסואלימה, שבא, מלכת :ביניהם רבים׳
 הנשים, אנית רומא, עריץ נירון ספארטאקוס,

 מרבית כי שהוכיחו יסודית הנשים, אנו
 חסרי מסרטים מורכבת האיטלקית התפוקה

סר או זולים, דמעות סוחטי לחלוטין, ערך
 נשים מופיעות בהם היסטוריים־כביכול טים

למדי. מודרניים בבגדי־ים
 מה להוליווד גם יש הזול הסרט בשטח

 היד, מנאפולי לוחכת להבה כמובן. להגיד,
 פחות לא מתקתק רע״. ״סרט לתואר ראוי
 לראות שבאו הנשים הנפלא. השגעון היה
 אחרים אמריקאים כשלמות בכו. הסרט את
 הלפיד, שיר מוגמבו, רומא, עינוה :היו

מאדאם. לי קראו מזמרים, כוכבים
 גם היה המעניינים הסרטים מספר אולם

 שעמם הולו מר של חופשתו : גדול הוא
ה המעטים. את למאד עד בידר הרבים, את

ש ידי על המצב את לתקן ניסו מפיצים
 כליל. להשחיתו הצליחו כסרט', קצצו
 כריס־ האנס אפאשי, שיי!, בולשת, של יומה
 מן כמה היו כחול הוא הירח אנדרם!, מאן

 השנה. של הבולטים ההוליוודיים הסרטים
 סיפקו אחרות ארצות מבדרים. אך ממוצעים,

 ייצגו והרשת ברזיל בערבות מעניינות: יצירות
 צרפת אמריקאי. ומרכז הדרום הקולנוע- את

 הקומדיה רגליים, המש לכבשה את עוד שלחה
 שני סיפקה ובריטניה השנה, של משעשעת הכי

 ה־ וכיבוש האכזר הינד :מצויינים סרטים
 הקיין, על המרד אמריקאי, ימי סרט אברסט.

 שקרא מי כל את איכזב הנודע, הרומאן לפי
ווק. הרמאן של ספרו את
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גן־עדן או ניהנום

איפוא, ראה, בישראל הקולנוע סיד
 ראה הוא אך למכביר. משעשעים סרטים | |

התקו לא נגדם אנושיים, לא בתנאים אותם
 הלקוח אל היחס שבה בעולם ארץ אין מם.
 ובקולנוע בישראל, כמו וגס מכוער כה הוא

שבעתיים. גס אליו היחס
ל כדי בתורים שעות לעמוד נאלץ הוא
ב נעלמים זולים כרטיסים כי בסופם גלות
בכני נדחק הוא הקופה. מן מסתורי אורח
 אל אפלות) ביציאות יוצא (או אפלות סות

 נזקק הם, נקיים תמיד שלא בתי-קולנוע
 לתכנית זוכה הוא מצחינים. נוחיות לחדרי

 הסכם בגלל היותר, לכל שעתיים" של
 לרעתו שהוא לטדרנים הקולנוע בעלי בין

 עם להשלים נאלץ הוא והברורה. הגלוייה
טרדנית. צנזורה של שגעונותיה

 כוונותיהם כי טוענים האלה הגורמים כל
 רצופה לגיהנום הדרך גם הלקוח. לטובת
 רחוק בישראל הציפה אבל טובות. כוונות

 גן זהו עבורו גיהנום. לקולנוע מלקרוא
אז מכל יותר בממוצע, מבלה הוא בו עדן,

בעולם. אחרת מדינה של רח

אחרות. בארצות דומה לו שאי! נוהג *
 ב־ שעות 4—5 בת לתכנית בהשוואה **

 שעות 3 באנגליה, שעות 4 ארצות־הברית,
בצרפת.

936 הזה העולם.ב±


