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 כה מתסרים קיי דני נהנה לא שנים זה
 מדני הקהל כה נהנה לא רב זמן זה טוב.
ש קיי. ק ץ ה ע  סרטו ספק ללא הוא, כ

 זוהי מיטי• וולטר מאז ביותר המבדח
 ביותר המשובחת המטורפת הקומדיה גם
האחרונות. השנים חמש של

 המופיע אמריקאי פיתום בסרט, הוא, דני
 מצליח רבה, בהצלחה פריסאית במה על

 פרוידי תסביך עקב שלו, האהבה בחיי פחות
מח הוריו, של האומללים בנשואין הקשור

 פסיכו* אל ללכת ליט
 לרי* שווייצי אנאליסט

פוי.
נע הפסיכואנאליסט

צעי רופאה על־ידי זר
 זטרלינג) (מאי ונאה רה

להשתח לדני העוזרת
 תסבוכת מהתסביך. רר

 דני של בובתו : נוספת
 ריגול בעסק מסתבכת

 גם מושכת בינלאומי,
לסבך. בעלה את

ה על סאטירה
 במן הקש אולם בלט.

 הסבך, למרות הוא,
 הגיון על מושתת סרט

 המצבים כן ועל ברזל׳
ביו מבדחים הקומיים

תר•
ה הבדיחות מן כמה

— :בסרט בולטות
 גרו־ בשם מרגל •
 הוא שקיי סבור מיק

שנש בינלאומי סוכן
 ב׳ פוגשו אליו, לח

צי של שדה־התעופה
 של באוזנו לוחש ריך,
 קי* ״גרומיק״, :קיי

ב ברכה שזוהי סבור
 עונה- המקומית, לשון

רב״. ״גרומיק
 מחבר במטוס, •
לחגו חגורתו את קיי

זטרלינג. מאי של רתי׳
ביניהם. אינטימית כמעט קרבה לידי המביא
 אכסוטי. בבאלט כורחו, בעל משתתף, קיי

 לכוראו־ אישית והצלחה הסרט של שיאו זהו
 שנונה לסאטירה שהפכו קיד מייקל גרף
הקלאסי. הבלט על

ההלצות :הסרט של היחידה מגרעתו
 שלא רבה, כה בדחיפות זו אחר בזו באות
 הבדיחה שמעוררת בצחוק אובדת מהן אחת

לה. הקודמת
ת כני פ ה מ ה: צ ע

 הוא באירופה עכשיו המוצג מצוין סרט
כו הסאמוראים. שכעת היאפאני הסרט

 העולם של המשוטט סופרו קינן, עמום תב
: באירופה הזה

 בעונת שנה מדי הנפקד בכפר מעשה
 אובדי הכפר בני שודדים. ידי על הקציר
קחו :מייעץ שבכולם שהזקן עד עצות,

 לדעת וזאת עליכם. יגנו הם סמוראים, לכם
 יאפאן, של האצילים מעמד הם שהכאמוראים

המקצועיים. הלוחמים
 הזאת המהפכנית מהעצה נבהלים הכפר בני

 מכובדים מאמוראים יסכימו כיצד ושואלים
 תשובתו להם. ישלם ומי קטן, כפר על להגן

רעבים. סאמוראים לכם מצאו :הזקן של
 סאמו־ שבעה לבקש השליחים יוצאים וכך
 ואכזבות, קרבות שבע קשיש, אחד ראיס.

 ניאות הוא עייפה סקרנות מתוך הראשון. הוא
מצחיקים. אכרים עם שכזה כפר מין על להגן

 ועליז, רעב פוחח אחד, קישוט דון ועוד
 אמיץ. ולוחם מכובדת סאמוראים למשפחת נצר

שב האמיץ ומוזר, פנים קודר אחד ועוד
 כמין היא המלחמה אמנות שלגביו כולם,
 ומימיו אמנות, לשם אמנות מבדר, עיסוק

 לקבל מנת על מישהו לשרת הסכים לא
לו הבוחר שכזה, בודד זאב מין — פרם

ש ק ץ ה ע ב

 ושו עליז אחד, ועוד בעצמו. קרבנותיו את
 שאינו אלא חיים חכמת ומלא וערום משחת

 כבוד, לו אין מזויף. סמוראי הוא סמוראי.
הכבוד. על אפילו מצפצף הוא

 לומר אפשר אס יפאנית. אודיסיאה
 החיים את מראה שהוא האיטלקי הריאליזם על

 עליו. עולה היפאני הריאליזם הרי במערומיהם,
 הפשוטות החיים תופעות את מעלה הוא כי

 הסרט סמל. למעלת שהן, כמו והאכזריות,
 מיתולוגי, סיפור כמין אודיסיאה, כמין נראה

 כאן יש העם. פשוטי וחיי גיבורים עלילות
 סלחני והומור חד הומור הומור, הרבה

עם עמוק, השכל, מוסר גם ויש ומחייך,

 הסרט את להביא היה כדאי חכמה. הרבה
לישראל.

 יאפאני סרט עוד להזכיר כדאי זו בהזדמנות
 שער־הגיהעוט — מאד משובח הוא אף אחד,
 אקוטאגאתה, של סיפור על מבוסס הוא

 מרידה קורות ומתאר ראשונזון, של מחברו
 מלים אין יאפאן. של נים הב בימי אחת
 בשוייץ, שראיתי זה, סרט על להמליץ בפי
 טכני־ אינם שם והצבעים כביר. פשוט הוא

 אלא אגפאקולור ולא סינמסקום ולא קולור
 פסגת — ראיתי לא שכמוהו יאפאני משהו
 כמובן ה־ה כדאי לדעתי. הצבעוני, הם־לם
אותו. גם להביא

החדשות יומן
ה מ־ פ ד הי ת ?־ ב־ו

 אי־פעם שפיארה ביותר ה־פה האשד, מיהי
י ולנוע בד־הק את

 לואלה רכלנית שניהלה המשאל היה זה
 הסרט וותיקי שלוש־מאות בין פארסינס

ההוליוודי.
גארבו, גריטה :הוצעו רבות מועמדות

 פורביאנס עדנה נגרי, פולה הארלו, ג׳ין
 בסרטי.׳ צ׳פלין צ׳רלי של למשחק (שותפתו

האילמים).
 קולות של ביותר הרב המספר אולם,

 הקולנוע ותיק הכריז גארדנר. לאווה ניתן
 מבט קלאסי, קלסתר לה ״יש : סלרס ג׳ורג׳

 מאד חזקה והיא סוריאליסטי גוף רומאנטי,
הקופה.״ של במתימאטיקה גם

בקצרה
ה ט ס  של הטראגיים חייו ה. ו ו די ק

 חיצוני בטעם מצולם בליני. ווינצ׳נצו מלחין
 אנטונילה השיגרה. מן חורג אינו אך רב,

לואלדי.
ק מ . ע ם י כ ל מ עתי התעסקויות שתי ה

 בסרט ומין ארכיאולוגיה : המבול כמו קות
 רוברט פארקר, אלינור אחד. סינמסקופי

טיילור.
ו י ע לי ה ב . ש ת ו נ  הראשון סרטו ב

 אודות על רבות. שנים מזה שבאלייה של
צעירות. ונערות מזדקן גבר

גארדנר סוסכת
בטתימאטיקה גם חזקה

יהח
הסרב קבור סאן

הז שלא על לדין אשד, הובאה בתל־אביב,
 כפי כלבת נגד זריקות שלה לכלבלב ריקה

 מאד רגיש הכלבלב כי טענה החוק, שדורש
המזרק. את רואה רק כשהוא ומתעלף

¥ ¥ ¥
ברף עד שור!

אשד, דרשה ארצות־הברית, בלוס־אנג׳לם׳
 לה להניח מסרב שהוא בטענה מבעלה, גט

ב מתבונן שהוא בשעה ברכיו על לשבת
הטלוויזיה. תוכניות

¥ ¥ ¥

פניס משוא בדי מורא, פזי
מפ חקר ארצות־הברית, בבאונטיפול,

 העיריה, בבית גניבה של מקרה המשטרה קד
 בית של מפתח ברשותו המחזיק שכל הודיע

 שגם במאוחר נזכר לחשוד, נחשב העיריה
 לקצין החקירה את העביר מפתח, ברשותו

אחר.
¥ ¥ ¥

קשה ממבע
רפו לטיפול בנק עובד נלקח בתל־אביב,

 מטבעות־מתכת המכילה ששקית לאחר אי
 גרמה ראשו, על נפלה פרוטה 10 בנות

הכרתו. לאבדן
¥ ¥ ¥

חדיפץ סחר
 טודובר יצחק השכנים נפגשו בחיפה׳
 שעה השלום, משפט בבית קרמר ואיזידור
ש על קרמר נגד תביעה הגיש שסודובר

 ואילו קטטה בעת תותבת שן לו הוציא
 כי על שכנו נגד תביעה הגיש קרמר
 שניהם במכת־נגד. עינו את לו והוציא כמעט
לרעהו. איש פיצויים ל״י 20 בתשלום חויבו

¥ ¥ ¥
חזק מספר

 לסטר דרש ארצות־הברית, בארטזיה,
 דולר מיליון 4500 בסך פיצויים פלומר

 בחשבונו דולר 83 שעיקלה על מהממשלה
 במספרים לנקוב ״מוטב :הסביר בבנק,

להבינם.״ מסוגלת שהממשלה

¥ ¥ ¥
אחד כיוון

 אחורה, אוטובוס נהג נסע בירושלים,
 מכו- שאילצה אחורה, לנסוע מונית אילץ

 ארצה שהפילה אחורה, לנסוע ניודמשא
אופניים. רוכב

¥ ¥ ¥
ועוקץ דפש

 הכוורן נתבע כאשר גן־שמואל, בקיבוץ
הת ,עבודת־ד,בניין כמרכז לבחירתו להסכים

 ״מה :חברים באסיפת צעק המועמד, נגד
ז״ דבש ליקקתי השנים שכל חושבים. אתם

¥ ¥ ¥
עסודיס כמיס דכים

 חברים כמה נדהמו משאבי־שדה, בקיבוץ
 שכמה בהיווכחם המטעים, בהשקאת שעבדו

 הצליחו באגם־תל־ירוחם שגודלו הדגים מן
 מבעד ולקפוץ המים לצינורות מבעד להסתנן

העצים. בין הפועלות לממטרות

¥ ¥ ¥
מדי יותר א7

 את באנק פקיד החזיר יפאן, בטוקיו,
 התנצל המוסד, מקופת שגנב הסכום מחצית

סכום נטל פזיזות שמרוב על המנהל בפני
הדחופים. לצרכיו מהדרוש כפול

¥ ¥ ¥
התחשכ7 יש

 בן נער עצרה שהמשטרה לאחר בחיפה,
 גניבות־ של ארוכה שורד, בביצוע החשוד 12

 המפרנס הינו כי להגנתו הנער טען כיס,
יש ממושך מעצר וכי המשפחה של היחיד

קיום. אפשרות כל ממנה לול

תסמוך• אד
שאתה מה על אלא

חוסר.
מהכ לפחות עשירית

 למען בצד שים נסתך
להר נוחה בדרך עתידך

 היום עשה החסכון גל
הראשון הצעד את

ח״ג חשכון פתח
 גמול) (חסכון

 של לביתך הקרוב בסניף
מרויח שאתה מה על

בע״נז לדיטקונט א״י בנק

חק!1מ הדו
 9ב־ נפגשים אנו מחר — כן על
 את לטיול אתי מביא ואני בבקר

 נעשה במר.״ ״פוטו של המצלמה
נפלאים. צלומים

 ״איזן״ היא שלי המצלמה
להתראות!
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