
סרטים
הבירה בלב ודים

 בריטניה) (אילינג, לפימליקו דרכון
ש ביותר השנונה האנגלית הקומדיה היא

 את כי רצה המקרה נ׳נבייב. מאז נראתה
 קור־ הנרי :הבמאי אותו יביים הסרטים שני

 מה עיקר. אינו בסרט הבימוי אולם נליוס.
 המקורי התסריט הוא מכל יותר בו שחשוב

 טוב מתוך המתבדח קלארק, טום מאת מאד,
 המלחמה לאחר ששנים הצנע משטר על לב

בבריטניה. שורר להיות הוסיף עוד
 ההם האחר־מלחמתיים הימים של בעיצומם

 בדרום פימליקו, רחוב תושבי לפתע מגלים
 אלא בריטי שטח כלל אינו הרחוב כי לונדון,

 כי לפתע מבינים פימליקו אנגליי בורגונדי.
 מתאוששים עליהם, חלים אינם הצנע חוקי

 ביר־ הופבים הראשונה, מתדהמתם מהרה עד
 לא־אנגליות הוללויות כולל דבר, לכל גונדים

 האנגלית־מאד. הפימליקאית במסבאה לחלוטין
 יכולה בריטניה ממשלתי אין זה כל למראה
ש הרחוב על קצר למצור פרט דבר, לעשות

הברי לנטיה הודות ההופך, מצור זר, הפך
 גדול מוסרי לנצחון החלש, לצד לעמוד טית

פימליקו. לתושבי
 ממושך, ממשלתי ומתן משא לאחר לבסוף,

 פימ־ של (הזמנית) הרפובליקה נשיא מכריז
 מתחיל והגשם !״ לאנגליה ״חזרנו :כי ליקו,

לרדת.
נעי־ עליצות תוך מתרחשים המאורעות כל

 ויותר יותר שנה מדי הכובש בנושא טפל
מ השד. מאחורי המסתתר הלב :לבבות

 אפילו מלב, פוטוגני יותר בהרבה ששד כיוון
כא אנה הסרט, גבורת — יצאנית של לבה
 במקצוע כאן העוסקת קארול) (מארטין ריה

 באנטומיה שעור יותר הוא הסרט — העתיק
האנ על עוקצנית סאטירה מאשר היחיד של

להיות. מתיימר שהוא כפי החברה, של טומיה
לנ המחליטה צעירה היא קארול גיבורה

 בורגנית, זעיר אשד, להפוך הזנות, את טוש
 החברה אולם הילדים. ככל ילדתה את לגדל

 בהרבה מתגלה נקלעת היא אליה ההגונה
מ זנות בגידות, : מששערה מוסרית פחות

 והגברים הנשים עיסוקי אלה — חובבות תוך
מגיעה. היא אליו הרחצה בחוף

ל מקצועה כי אלה לנכבדים נודע כאשר
 הנוכחי, תחביבם היה מאריה אנה של שעבר

 א־ אולם אותה. מנדים אותה, מחרימים הם
מא לאנה מחזירה מיליונר של פיטרופסותו

 שיתרפסו מנדיה לכל גורמת כבודה, את ריה
 את אם כי מברכים, הם אותנו ״לא לרגליה.
ל קארול של הזקן אהובה מסביר כספי,״
מת הקהל : שווה בגזירה החדשה. נערתו

ב פחות — קארול של בגזרתה יותר עניין
רגשותיה.

דמארוקו-וחזרה מאמריקה
ה ארצות (יוניברסל, פאשד! יאנקי

 המתגלגל צ׳אנדלר ג׳יף גברתן הוא ברית)
של האדיבה בעזרתם מרוקו שולטן חצר אל

אמא״ ב״לג קארול מרטין
החזה מאחורי מסתתר הלב

 גורמת המשפחה בחוג וקריאתו טעם בטוב ערוך המועדים ספר
ולקטנים. לגדולים רב תענוג
 מוזל במחיר ״הארץ״ קוראי בין עכשו המופצים הכרכים שמונת

 ישראל, מועדי על המקורות מדברי עשיר מבחר כוללים מאד,
ואגדות. ספורים

 אהל־שם) ״עונג־שבת״ אגודת בהוצאת לאור יצאה הספרים סדרת
״דביר״. ע״י בתל־אביב,

 זה תרבותי נכס לביתך ורכוש זו חד־פעמית הזדמנות תחמיץ אל
נוחים. בתנאים

לירות עשו פרס
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 נערות היות עובדת אפילו כי עד כך כל מה
אנ בטעם ולבושות במיוחד מכוערות הסרט

 מאד, ילדותיות האהבה ותמונות אופיני, גלי
 ה־ מן הנימה כמלוא אף לגרוע יכולה אינה

ממנו. ישאב משכיל שצופה ההנאה

מאוחד 1 פתרון
ף עי צ ק ה רו  משמש בריטניה) (רנק, הי

 עלם ז׳אן, בו שמעורב רצח למקרה מפתח
ה מור) (קירון חרש־אילם־עיוור קלרי הלן

ה של לעזרתו אמריקאי. אזרח ברצח נאשם
 ולא־ זקן פרקליט נחלץ מוכה־הגורל נאשם

לפע המצליח רדגרייב) (מייקל מצליח־ביותר
 זמן־ של שעה חצי בערך התעלומה את נח

הצופה. אותה שפותר לאחר הצגה
ה של העכביש בקורי המסתבכים אחרים

 בעל־ של אשתו בתפקיד טוד, אן : הם סיפור
סני של עוזרתו גרופית, ג׳יין קירון, מום
רדגרייב. גור

עמ ביתר בו לטפל היה שאפשר זה, נושא
 בלשי, ספור של השטחיות בכל מוו£> קות,

 רב זמן מסויימת, נקודה עד למדי מרתק
 לצעיף מעל המסתורין צעיף שמוסר לפגי

הירוק.

וכסר מוסר
מי צרפיטליה) (טיטאמס־גאנזה, אמא לב

ן ו כ ר ו ד ק י ל מ י פ  ל
ק ו ח ן צ ג . ב ן ד ע

 רוק־ אהובתו את במורח פוגש ים, שוודי
 על לשפחה שנקנתה פלרינג) (מנדה סאנה

 לאחר רוברטס). (בארט אל־דין עומאר ידי
 להגיע השנים מצליחים מ־ובות הרפתקאות

 נערה של לעזרתה הודות הסרט סוף אל
 חברת של מונרו מארילין דורן, וואן מיימי

בסרט. היחידה האור קרן היא יוניברסאל.
מת. הנבל : הערה

בקצרה
ב כ ו . כ ד ל ו  אל חוזרת גארלאנד ג׳ודי נ

 העולה שחקנית על רבתי• בתנופה הרחב הבד
 למעמקי יורד הכוכב בעלה בעוד לגדולה

מייסון. ג׳יימס הים.
ת י י נ ו ם א י ש נ . ה ת ו ל ל מ ו א  ה

 בפני להצגה הצנזורה ידי על שנאסר סרט
 אינטליגנציה בעלי ליצורים רק מתאים ילדים.
לשפחות. הנמכרות נשים על יותר. נמוכה

ו י י . ח ם י ל ו פ כ ל המגלה גרמני ה
 ב־ אבד שזכרונו צרפתי בעצם הוא כי פתע

ויק בידי המבויים הסרט נושא הוא מלחמה,
 על מבוסס ויקאס, ביממה) שעות 25( טיר

 משאיו) (המטורפת ז׳אן מאת (ומחזה) ספור
ג׳ירודו.

ת ק ע . ז ב ר ק  הנחיתה לחיל הלל שיר ה
 מאת בסטסלרי רומאן על מבוסס האמריקאי,

(ירושלמי). יורים ליאון
ק ו ח  בעל גווע מיליונר ן. ד ע ־ ן ג ב צ

 הצו־ ואת קרוביו, כל את מותח הומור חוש
סים. אלסטיר פיב.

י ש נ . א ה ל י ל  ברנש- מצליח כיצי ה
 נועד הרוסים. על להערים פק גרגורי קישח
 חבר הם שהרוסים באמת המאמינים לאלה

מטומטם־ת. חוליגאנים

 .5 ; ברית־המועצות
 משה עומד בראשו

השמו זכות .8 דיין;
 מועצת לחברות רה

 רח־ .10 ;הבטחון
 .12 ; לשלמה בעם
 ; התחלה ללא דו״ח

ו הנסים ״על .14
מד .17 ; ה...״ על

 .18 ; למשל גסקר,
ה .20 ;כבשה בן

כ הוא הדתי שיפוט
 בנות־יעקב .21 ; זה
 הוא .22 ;הירדן על

 .24 ; לכל מעל עומד
מ .26 ; יקרה אבן
.28 ; בריבוע אה

ב לא אך חווילה,
החר .29 ; עברית

 .30 ;דתית מה
״,ענני !יה ! 33.

 .35 ;הולנדי צייר
 ; נפוץ בוקר עיתון

 למה ״...ורוכבו׳ .37
,יחי .39 ; !״ בים ! 

 מלך .41 ;בספרדית
 ־ב־ לאחרונה שהופיע

העבו לאחדות סימן .42 ;הבימה
 ;וביתיות חום הרגשת .43 ;בבחירות דה
 .49 ; נטש •47 ;חוטם .46 ; לאדם שת .45

קדם. מימי גיבורה .50 ; בבית־קפה עובד

 אויב .3 ; קרס .2 ; גיבנת .1 ; מאונך
 ; החודש .6 ; מכונית בכל .4 ; האלוהים

המי משבעת אחד .9 ; אנדרטה בסים .7
בתיאט חדשה הצגה נסבה עליה .11 ; נים
ח״כ .15 ; הנפט מקור .13 ; הקאמרי רון

 ;בעין־חרוד עתה שנשאר לשעבר מפא״י
 מלך .19 ;אידישאי ■מספר .17 ; מסך .16

 .23 ; מחז״ל אחד •21 ; גרים צאצא יהודי,
 ; מרכז־אירופית בירה .25 ;קריקטוריסטן

כתי .31 ; עצוב .30 ;האינדיאני אוהל .27
 בעל .34 ;תנ״ך ספר .32 ; מאד מהירה בה

 .40 ; 2 סמו .38 ;מדון .36 ; בגרוש האופירה
 ;החיים הכנרים מגדולי אחד .43 ; נביא

 ;משנה כל מתחילה כך ״...רבנן״, .44
חוד. בעל .48 ;אלוה .46
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