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Η ΠΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Νόμιζε τό ν  εα υ 

τό του Μ εγά λο ν , 

μά ξα φ ν ικ ά  είδ ε 

πώς ή τα ν  άποτυ-

ί

—Ή  καοδια τβυ 

μ ά τω νε στή σκέ- 

φ ι πώς οί έλπ ίδ ες  

του χάθηκαν !

—«Είσαι ενα ς  ά- 

π α τεώ να ζ  ! Ντρέ

πομαι πού είσα ι 

πατέρας μου!». %

—Τό πνεΰμ α  του 

δόλωσε σάν ενο ι- 

οσε πώς τά  πα ι

δ ιά  του ηξευραν 

τά  παραπτώματά 

του.
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Μ Ι Α  ΙΔ Ε Α
Ά πό 6«θύν γνώστην τών Κινημα

τογραφικών ζητημάτων κατέχοντα 
έξέχουσαν θέσιν ε ις  τόν Κ ινηματ·> 
γραφικόν 'Κόσίμιοιν έλάδομεν μίαν ση 
μαντικωτάτου ιπεpιεχqμ>έvoυ έπι- 
στολήν, τήν όποιαν καΐ δηιμοσιεύο· 
μεν εις έπομένην σελίδα.

‘Η ιδέα τήν ό·π!οιίαν ρ ίπτει ό έ- 
κλεκτός φίλος μας είναι άπό έκείνσς 
πού δημιουργούν κ ο: τ α  σ  τ ά 
σ ε  ι ς  καί έκπληίκτικόν είνα ι τό 
δτι παραπλησίαν ιδέαν ερριψε ή Κα 
Λ. Ν. Βουτυρά μέ τήν έπιστολήν 
της τήν όποιαν έδημοσιεύσαμεν εις 
τό προηγούιμενον φύλλον μας.

Ή Ιδέα, έπομένος, ή αύτή,, διά
φορον δμως τά παρ’ έκάσ-ραυ τών 
έπιστολογράφων μας ύποδεικνυό- 
μενον μέσον πραγιματοτκ>ιήσεώς της.

‘Η κυρία, έρασιτέχνις, .προτείνει 
νά άργανοθούν οί κ ινηιματογ ραφό- 
φίλοι σέ λέσχες. Ε νώ σεις ή δ,τι άλ
λο καί νά  έπιδιώξουν, π;ρός τούς 
άλλους σκοπούς πού θά  θέοουν στά 
ιδρυτικά τους καί τήν π'αροχήν κι
νηματογραφικών θεαμάτων καταλ
λήλων γ ιά  παιδιά.

Ό  έμπειρος καί βαθύς γνώστης 
τών κινηματογραφικών ζη^ηιμάτων 
κ. Σ. Π., ριζοσπαστικώτερος, πρασ- 
κοολεΐ τούς ίδιους τούς επιχειρημα
τίας κινηματογραφικών αιθουσών, 
πού έχουν τά ς δυνατότητας, νά  τήν 
έψαρμόσουν άμέσως.

Ή  «Κ ινηματογραφική Έβδομός» 
είναι βέβαια δτι ή ιδέα τοΟ κ'. Σ. 
Π. θά ουζητηθή άπό έκείνους πρός 
τούς όποιους άπευθύνεται ,μέ δλη 
τή σοβαρότητα ικαί τό ενδιαφέρον 
πού προ καλούν α ί έκάστοτε ίδέαι 
καί προτάσεις τοΰ έπιστολογράφου 
μας καί διά νά  όλσκληιρώσωιμεν τήν 
αισ ιοδοξίαν ιμας προσθέτομεν, δτι 
πιστεύομεν ε ις  τήν ταχεΐαν πραγ- 
ματοπαίΓκσίν της, άφοΰ θά εχη συν· 
επίκουρον τήν μέ τήν έπιστολήν της 
κ. Λ. Ν. Β. ριπταμένην /παραπλη- 
σίαν ιδέαν.

Η «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΕ»

εϋχεται ε ις τούς άγαπητούς της 
συνφρο,μητάς και άναγνώστας

Κ Α Λ Α  
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

Ίδ *  ^  ^  * *
β  m  ■_____ ■ ■
V  m. " ™ ^

Ο ΠΙΕΡ Μ Π ΕΝ ΟΥ Α έκάλεσε 
σέ γεύμα τήν Συλβάνα 

ΙΙαμπτχχνίνι, πού θα ύποδυθή τό 
ρόλο της Μεγάλης Δούκισσας 
του Λάουτενμπουργ—Ντέτμολν" 
στό έργο του «Καίνιγκσμαρκ». 
‘Ο συγγραφεΰς έμεινε καταγοη- 
τευμένος άπό τή γνωριμία τής 
ένσαρκώτριας της ήρωΐδος του 
κι* έξέφρασε τήν πεποίθησι δ- 
τ ι ή Παμπανίνι θά είναι Αντά
ξ ια  , ίσως κα ι καλύτερη» άπό 
τήν ’Ελίσσα Λάντι, πού έπαι
ξε. τόν ίδιο ρόλο σέ μιά προη
γούμενη «βερσιόν» του «Καί

νιγκσμαρκ». ’Eid τη εύκαιρία 
άξ ίζε ι νά σηιμειώσωμε δτι ή 
κινηματογραφία έχιει Ιδιαίτερη 
άδυναμία στά έργα του Μπε- 
νουά.

"Εως τώρα έχουν διασκευα- 
σθη σέ φίλιμ τά  έξής μυθιστό 

ρήματά του : «Καίνιγκσμαρκ» 
(3· φορές μέ τή σημερινή), 
«Ά τλαντίς» (3 φορές), «Δε
σποινίς ντέ λά  Φερΐέ» (2 φο
ρές) , «:Πυργοδέσποινα τού Λι
βάνου» (3 φορές) κοΛ άλλα 8 
έργοί του άπο άπό 1 φορά τδ 
καθένα.

Ε ΝΑΣ δημοσιογράφος πήγε 
άπό τήν ’AjPYfvrtvfi στό 

Χόλλυγουντ γ ιά  νά γράψηι άν- 
ταποκρίσεις γ ιά  τήν πρωτεύου
σα του κινηματογράφου. Μετα
ξύ άλλων, πηρε συνεντεύξεις 
άπό άστέρος τής όθόνης. Τή 
Μπέττυ Χάττον τή ρώτησε :

—Τί κάνετε τό βράδυ στό 
κρεββάτι ;

Καί ή ξανθή «πυρπολήτρια», 
δπως άποκαλεΐται ή δημοφιλής 
βεντέττα του άποκρίθηκε : 

—Πίνω ένα ποτήρι γάλα 
κα ί.... διαβάζω τήν *Αγία Γρα
φή !

"Επειτα πήγε νά πάρη συνέν- 
τευξι άπό τήν "Aw ΣΙέρινταν. 
*Η γοητευτική οΛτή άρτίστα, 
μεταξύ άλλων έκ μύστη ρεύσεων, 

άνέφερε δτι είναι φοβερή χαρ
τοπαίκτρια.

—Τό χειρότερο άπ ’ δλα—προ. 
σέθεσε—είναι δτι δέν έχω τύ
χη και χάνω διαρκώς. Αλ
λά δέν σταματάω τό παιχνίδι, 
άκόμη κι* άν δέν έχω λεπτά. 
Γιά νά Εχω τήν εύχαρίστησι 
νά παίζω είμαι πρόθυμη νά 
βγάλω καί τήν κομπιναιζόν 
μου άκόμη καί νά  τήν κατα
θέσω στό πράσινο τραπέζι.

Κι* ό Νοτιοαμερικανός δημο
σιογράφος, χωρίς νά χάση 
καιρό, τής προτείνει :

—'Αφού εΐν* έτσι... δέν παί
ζομε κανένα ποκεράκι ;

Ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ Ροσσελίνι, έ
πειτα άπό τήν άναστάτω- 

σι πού προεκάλεσε στήν όθόνη 
μέ τή σκηνοθετική του τεχνο
τροπία, εισέβαλε τώρα καί στό 
θέατρο και άνατρέπει τ ις  κα
θιερωμένες άρχές άνεβάσματος 
στό πιό συντηρητικό είδος θε
άτρου : στήν όπερα. Πραγμα
τικά , καθώς πληροφορούμενα, 
ό Ροσσελίνι σκηνοθέτησε τήν 
όπερα τοΰ Βέρντι «Όθέλλος» 
πού άνέβηκε στό θέατρο «Σάν 
Κάρλο» τηις Νεαπόλεως. Πολλά 
γράφονται στόν Ιταλικό τύπο 
γ ιά  τόν ρηξικέλευθο τρόπο μέ 
τόν όποιο ό διάσημος σκηνο
θέτης άνέδασε τό έργο. Λέ
γετα ι δτι κανείς άττό τους πα
λιούς, τούς καθιερωμένους καί 
τετριμμένους τρόπους άνεβάσμα 
τος, δέν χρησιμοποιήθηκε. 'Ό 
λα  άλλαξαν, άπό τά κοστού
μια των ήθοποιών και τ ίς  σκη
νογραφίες κι* άπό τή διευθέ- 
τησι τού «κόρου» ώς τούς έκ- 
φραστικούς τρόπους τών ήθο- 

ποιών. ’Επί πλέον έχρησιμο- 
ποιήθη σιτό άνέβασμα κινηιμα-

τογραφικός φωτισμός και ήχη- 
τικές εγκαταστάσεις. Τό άπο- 
τέλεσαα ήτ<χν θριαμβευτικό. 
Ό  κόσμος τη,ς πρεμιέρο^ έν- 
θουσιάστηκε καί χειροκτότησε 
ζωηρά τόν σκηνοθέτη.

Μ ΙΑ άκόμη παληά «γόησσα» 
τής όθόνης, πού τόσο ά 

ρεσε άλλοτε στό άθηναϊκό κοι
νόν καί πού είχε άπομακρυν- 
θη γ ιά  μερικά χρόνια άπό τόν 
κινηματογράφο, θά ξαναγυρί- 
ση φίλμ Ή Μαρί Γκλόρυ, 
ή άλησμόνητη πρωταγωνίστρια 
τόσων έπιτυχημένων μουσικών 
κωμωδιών τοϋ γαλλικού κινη
ματογράφου. 'Ά ς έλπίσωμε. 
δτι, ή πάροδος τόσων έτών, 
δέν θά τήν έκανε νά χάση τό 
παληό της μπρίο κι* δτι θά γ ί 
νη ές  ίσου δημοφιλής στή μετα 
πολεμική γενεά, δσο όταν ήταν 
στή ν μεσοπολε μική.

Ο ΜΠΟΜΠ ΧΟΠ, πού έκ- 
τός άπό τόν κινηματογρά

φο έμφανίζεται κα ί στήν Τη- 
λεόρασι,. διηγήθηκε τίς προάλ- 
λες στούς τηλεθεατάς του τό έ
ξής άνέκδοτο :

«Μιά ρέρα, είχα πάει νά 
κάμω έπίσκεψι σ ’ ένα φίλο 
μου ψυχίατρο, ,ταφνικά, μπαί
νει μέσα ένας πελάτης πού εί
χε κρεμάσει λουκάνικα στ’ αύ- 
τιά  του, φορούσε τό παλτό του 
άνάποδα, κρατούσε στό ένα χέ- 

\ όμπρέλλα και στό άλλο 
ψαθάκι μέσα στό όποιο 

είχε σπάσει δυό αύγά.
»—Καθήστε, του λέει ό γ ια 

τρός. θ ά  σάς έξετάσω άμέ
σως.

»—Δέν ύπάρχει λόγος νά μ’ 
έξετάσετε έμενα γιατρέ μου, 
άπαντά ό άρρωστος. ’Εγώ τά 
έχω τά μυαλά μου έν τάξει. 
Ή λθα νά σας συμβουλευθώ 
γ ιά  τόν άδελφό μου...».

Σ ΤΟ Μουσείο τής Γλα- 
σκώβης ύπάρχει ένας ζω

γραφικός πίνακας του ’Ά λεξ 
Κίνγκ πού χρονολογείται άπό 
τό 1850 περίπου. 'Ο πίνακας 
παρουσιάζει πλήθος συγκεντρω
μένο έξω άπό τό Δικαστηρια
κό Μέγαρο τής Γλασκωβης. 
’Ανάμεσα στό πλήθος δια- 
κρίνεται κ ι’ ένας μικρόσωμος 
άνδρας μέ μπαστούνι, κα
πέλλο «μελόν», πανταλόνια ψαρ- 
δειά καί παπούτσια τρύπια.

L  Es
Σέ πολλούς επισκέπτες τού 
μουσείου έκαμε έντύπωσι ή ό- 
μοιότης πού ύπάρχει άνάμεσα 
σ’ αύτό τό πρόσωπο καί στόν 
«Σαρλώ» τών κωμωδιών τού 
Τσάρλι Τσάπλιν. ’Αφού ό π ί
νακας είνα ι τού περασμένου 
αίώνος, δέν μπορεί νά πή κα
νείς δτι ό ζωγράφος έμπνεύ- 
σθηκε άπό τόν Σαρλώ. Μή
πως δμως ό Τσάρλι .Τσάπλιν 
έμπνεύσθηκε άπό τόν πίνακα : 
Αύτό άναρωτιέται ή γαλλική 
έφηιμερίς «Κομπά», ή όποία 
προσθέτει καί τήν πληροφορία 
δτι ό Τσάρλι Τσάπλιν είχε 
πάει στή Γλασκώβη δταν ήταν 
1 8 έτών.

Σ Ε άλλη σελίδα γράφομε 
γ ιά  τό «Σινέραμα», τήν 

νέα στερεοσκοπική ταινία , πού 
τροεβλήθη στήν Νέα Ύόρκη. 
Εκτός άπ ’ αύτήν, έδόθη καί 
σχό Χόλλυγουντ ή πρεμιέρα έ
νός στερεοσκοπικού φίλμ, τού 
«BWANA DEVIL» πού γυρί- 
σθηκε άπό τόν παραγωγό 
’Ά ρτς Όμπολερ. Μέ τήν δια
φορά, δτι τό φίλμ αύτό γ ιά  
νά τό δή κανείς άνάγλυφο πρίι- 
πει νά φορέση είδικά γυα 
λιά. Καί τό φίλμ αύτό έ ση
μείωσε έπιτυχία καί κατέπλπ- 
ξε τούς θεατάς — άλλά φαί
νεται πώς ή μέθοδος τών «γυ 
αλιών» θά παραμεοισθή, έάν 
έπικσατήση ή μέθοδος τής 
τοιπλής ποοβολής καί κοίλης 
όθόνηc τού Σινέραμα Πάν
τως, ένα είναι τό γεγονός : 
δτι ο ί τεχνικοί τοΰ κινηματο
γράφου άναζηχοΰν διαρκώς κι* 
έπιμόνως νέες μεθόδους νυρί- 
σματος καί προβολής ώστε, 
χρόνο μέ τό χοόνο, νά προ- 
σενγίζη  περισσότεοο πρός τό 
τέλειο ή Έβδόμη Τέχνη.

Τ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ άνέκδοτο, 
μέ τό όποιο γελά τό Χόλ

λυγουντ: Ό  σύζυγος μιάς δι
άσημης βεν,τέττας τηλεφωνεί 
στή γυναΰκα του, τή στιγμή δ
μως έκείνη· ή γυναίκα του βρί
σκεται στό μπάνιο. Τό άκου- 
στικό τό παίρνει ή καμαριέρα.

—Πές στήν κυρία σου, λέ- 
ιει ό σύζυγος, δτι θ γυρίσω σέ 
μιά ώρα. ’Ά ς  πλαγιάση στό 
κρεββάτι κ ι’ ά ς μέ περιμένη.

—Πολύ καλά, άπαντά ή κα
μαριέρα. Ά λλά ... ποιόν νά 
της πώ νά  περιμένη στό κρεβ-

*Εγώ Αριστομένη, βρήκα μιά θέσι. Κύττα νά βρής κι* έσύ
(Τοΰ Αρχέλαου)



Δυο όμορφες Ί  ταλιδουλες, πού έδαλαν υποψηφιότητα 
γ ιά  Ίουλιίέττες.

Ζ ητείται Ίο υ λιέττα
‘Ο σκηνοθέτης Μ άριο Κ α ιτ ε λ λ ά ν ι γ υ 
ρεύει ά λλά  δ έν  έρ ίσκε ι μ ιά ν έ α  πού 
ν ά  τα ιρ ιά ζη  στόν τύπο της Ί ο υλ ιέ τ τα ς

ΕΠ Ι2ΤΟΛΑΙ

ί Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
j καί οΐ έπικριταί του

2  τήν ’Ιταλία πρόκειται ν ’ 
άρχίση τό γύρισμα μιάς νέας 
ταινίας ποΰ Θά έχη σενάριο 
παρμένο άπό τό άθάνατο άρι- 
στούργημα τοΰ Σαίξπηρ «Ρ ω 
μαίος και Ίουλιέττα». "Ολα 
είναι έτοιμα κι’ ενα μόνο λεί
πει γιά ν ’ άρχίση ή ταινία : λεί
πει ή Ίουλιέττα. Ό  σκηνοθέ
της τοΰ φίλμ Μάριο Καστελλά- 
νι δέν βρίσκει καμμιά άπό τις 
τόσες όνομαστές καλλιτέχνιδες 
τής ιταλικής οθόνης κατάλλη
λη νά άναλάβη τό ρόλο τής Ί -  
ουλιέττας.

« ’Εκείνη πού θά ύποδυθή 
τήν ήρωίδα τοΰ Σαίξπηρ», εί
πε «πρέπει νά εχη πολλά προ
σόντα. Νά εχη μάτια ποΰ ν ’ 
αντιφεγγίζουν άπό άγνότητα, 
άλλά καί νά φλογίζωνται άπό 
τις εξάρσεις τοΰ έρωτικοΰ πά
θους ποΰ καίει μέσα της. Νά ε
χη σώμα λεπτό καί λυγερό, 
κρινόλευκο λαιμό, μπομπέ μέτω 
πο, γραμμές αρμονικές καί πει
σματάρικο χαρακτήρα. Θά τήν 
προτιμοΰσα ξανθή, άλλά αν 
δέν είναι, δέν πειράζει. Θά τήν 
ξανθήνουν οί κομμωταί τοΰ 
στούντιο».

Γιά νά μπόρεση νά 6ρή τήν 
Ίουλιέττα, προεκήρυξε διαγω
νισμό μέσω τοΰ περιοδικού «”Ε- 
ποκα» τής Ρώμης, στόν όποιο 
έκάλεσε νά πάρουν μέρος δλα 
τά κορίτσια, δχι μονάχα τής Ι 
ταλίας, άλλό καί ολοκλήρου τοΰ 
κόσμου.

'Ο διαγωνισμός σημειώνει έ- 
ξαιρετική έπιτυχία. Εκατοντά
δες επί εκατοντάδων έξακολου- 
θσύν νά καταφθάνουν καθημε
ρινώς οί φωτογραφίες τών υπο
ψηφίων, συνοδευόμενες άπό έ- 
πεξηγήσεις, σχόλια καί παρα
κλήσεις.

Μιά κοπέλλα 15 χρόνων, ά- 
φοϋ περιγράφει μέ τό νϋ καί μέ 
τ.ό σίγμα τά προτερήματα καί 
τά έλαττώματά της καταλήγει 
ώς  ̂ έξης: «Παρ’ δλο τό υφος 
ποΰ δείχνει πώς εΙμο« μάλλον έ

νας τόπος κλεισμένος στόν εαυ
τό του, έν τούτοις στήν πραγ
ματικότητα έχω ορμητικό καί 
πολύ θερμό χαρακτήρα..»

Μία άλλη 16 χρόνων, φοιτή
τρια τής Δραματικής Σχολής 
τής Ρώμης απειλεί πώς αν δέν 
προκριΟή γιά τό ρόλο τής Ίου
λιέττας θά... αύτοκτονήση. Κρί
μα στό κορίτσι... Καί νά σκε- 
φθή κανείς πώς δέν τήν βρί
σκουν καν άξια γιά νά δημοσι
εύσουν τή φωτογραφία της.... 
Γράμματα σπαραξικάρδια καί 
κωμικοτραγικά τά όποία δπως 
φαίνεται, θά συνεχισθοΰν επί 
πολύ έφ ’ δσον δ σκηνοθέτης 
Καστελλάνι παραπονεϊται πώς 
δχι μόνον δέν θά βρή άκόμα 
τήν Ίουλιέττα «δπως τήν θέλει» 
μά οΰ’τε καν μιά πού νά πλήσι- 
άζη στόν τύπο τής σαιξπηρικής 
Βερονέζας, δπως τήν περιγρά
φει.

Κε Διευθυντά
Παρ’ δλη τήν έξάπλωσι τοΰ 

Κινηματογράφου καί τήν κίνη- 
σι πού παρουσιάζουν οί άθη- 
ναϊκές αίθουσες υπάρχει πολύς 
σχετικώς κόσμος, πού δχι μόνον 
αποφεύγει τό είδος αύτό τής 
ψυχαγωγίας, άλλά καί έχει ά- 
ναλάβει έναν έντονον άγώνα 
έπικρίσεο)ς (ορισμένων έκδη- 
λο'ισεων τής 7ης τέχνης.

Τό κακό πού βλέπει ό κόσμος 
αύτός στόν Κινηματογράφο εί
ναι ή δυσμενής έπίδρασις πού 
τόσο έντονα καί υποβλητικά 
άσκοΰν οί κινούμενες εικόνες 
τής οθόνης στή Νεολαία καί 
ειδικά στά δυό σπουδαία κεφά
λαια τοΰ χυδαίου έρωτος καί 
τού εγκλήματος.

Καί έπειδή δέν μποροΰμε νά 
δεχοΰμε δτι ό κόσμος αύτός έ
χει άδικο, παίρνοντας τήν αυ
στηρή θέσι πού κρατεί άπέναν- 
τι τοΰ Κινηματογράφου, θά 
πρέπει νομίζο), τό ζήτημα αύ
τό ν ’ άντιμετωπισθή άπό τούς 
κινηιιατογραφικούς έπιχειρη- 
ματίας κατά έναν τρόπο πού θά 
έξυπηρετή τόν κόσμον αύτόν 
δσον καί τούς επιχειρηματίας, 
έφ ’ δσον ληφθή ώς βάσις δτι 
νέα πελατεία θά πυκνώση τάς 
φάλαγγας τών κινηματογρα
φόφιλων. t  ο

Νομίζω, λοιπόν, δτι αν ένας 
άπό τούς αθηναϊκούς Κινημα
τογράφους μέτριας χωρητικό- 
τητος διατεθή «άποκλειστικώς» 
γιά νά προβάλλη ταινίες μέ πε
ριεχόμενο μακρυά άπό άσεμνα 
γυμνά, άπό χυδαίους έρωτες, 
άπό παράνομη δράσι καί σκο
τωμούς, ό κινηματογράφος αυ
τός, δέν θά συχνάζεται μέν ά
πό τούς φίλους τών έρωτι- 

ικών ασχημιών ή τής κουμπού- 
ρας, άλλά θά εχη νά άντλή μιά

Μ ία  Ενδιαφέρουσα πρότασις

μόνιμη πελατεία άπό τις πολ
λές χιλιάδες τοΰ συντηρητικού 
κόσμου, δ οποίος θά ξέρη δτι 
θά έχη μιά αίθουσα «δική» του 
δπου θά μπορή νά συχνάζη ε
λεύθερα μέ τά παιδιά του.

Ή  πρώτη άντίρρησις ποΰ θ’ 
άντιτάξη κάθε επιχειρηματίας 
θάναι περίπου ή έξή ς : «Έ γώ θέ- 
λω ένα μαγαζί γιά δλον τόν 
κόσμο, καί στήν κίνησι τού 
πολλού τοΰ κάθε λογής κόσμου 
βασίζομαι γιά νά περιμένω τά 
πιό πολλά εισιτήρια».

Ή  άπάντησις δέν είναι δύ
σκολη: Σ ’ δλα τά εστιατόρια 
τών ’Αθηνών βρίσκει κανείς 
μιά μεγάλη ποικιλία φαγητών. 
Αύτό δμως δέν έμποδίζει μερι
κούς έξυπνους έπιχειρηματίες 
ν ’ ανοίγουν ειδικές αίθουσες 
γαλακτοτροφίας καί χορτοφαγί
ας. "Οπως υπάρχει δίαιτα τοΰ 
σώματος, έτσι υπάρχει καί δί
αιτα τοΰ πνεύματος, γιά τόν 
κόσμο πού εννοεί τήν ψυχαγω
γία συνδυασμένη, μέ κάτι τό ώ- 
φέλιμο γιά τό πνεύμα καί δχι 
μέ πειρασμούς πού κολακεύουν 
τά κατώτερα ένστικτα!

Μήπως ή έπιτυχία τοΰ «Σ ι- 
νεάκ» μέ τά «κατάλληλα» προ- 
γράματά του 'δέν δικαιολογεί 
τήν άποψί μου ;

Δέχομαι, βέβαια, οτι τό ζή
τημα δέν είναι άπλό. ’Αμφιβο
λίες κάί δισταγμοί υπάρχουν 
πάντα, δταν πρόκειται νά έπι- 
χειρήθή κάτι τό καινούργιο, ΐ- 
στω κι’ αν είναι εξελικτικό 
πρός τήν πρόοδο.

Ή  πρώτη σκέψις έγινε. “Ας 
συζητηθή. "Ισως κάτι τό καλό 
προκι'ιψη καί άνοιχθή μιά πόρ
τα γιά τόν κόσμο, ό όποιος θε
ωρεί τ ις  κινηματογραφικές αί
θουσες ώς κέντρα πνευματικής 
στρεβλώσεως καί διαφθοράς 
τή ; Νεολαίας.

'Ο δέ επιχειρηματίας πού θά 
άπεφάσιζε νά δώση σάρκα καί 
δστδ στήν ιδέα αύτή θά έχη 
καί μιά τεράστια ηθική ίκανο- 
ποίησι, τήν ίκανοποίησι τοΰ δτι 
θά είσφέρη στήν κοινωνία κάτι 
τό <καλόν καί άγαθόν».

’Αθήναι 14.12.52
Φιλικώτατα 

Σ . Π.

•
Π ε ν ν ι έ ς
*  Ο ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ δέν 

έβαλε μυαλό. "Επειτα άπό τήν 
πασιγνωστη περιπέτεια τοιι μέ 
τή Μπάρμπαρα Παίϋτον καί τό 
διαζύγιό του άπ’ αύτήν, άπο- 
macprre νά ξαναπαντοευτή καί 
διάλεξε νιά τρυφερή του σύν
τροφο τήν Μπέτσυ φόν Φύρ- 
στενμπουονκ. Οί κακές γλώσ
σες τού Χόλλυγουντ λένε δτι ή 
Μπέτσυ είναι λιγάκι καυνατζοΰ 
να ί; πολύ φλύαρ*. Ά λλά & 
Φηάνσοτ δέν πιστεύει τις κακές 
γλώσσες.

ΕΥΘΥΜΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

Χ ΡΙΣΤΟ ΥΓΕΝ Ν ΙΑΤΙΚ Ο  ΓΛΕΝ ΤΙ ^

Χριστούγεννα:! Χαρά θ ε ό ν ! Τό σόμπαν έρρτάζει ^
καί ό καθείς τήν τσέπη: του ητερίλυπα κυττάζει... i
Πώς θά γλεντήσουμε κ ι’ έιμεΐς τ ις ά γ ιες  τοΰτες μέρες ; ;
Απλώς, θά παμε σινεμά νά δοΰμε τούς άστέ,ρες ! ?
Κι’ έκεΐ, ή Ρ ίτα Χ’αίηγουωρθ, άν είν’ ό όρισμός μας, J 
όλίγα.... έρωτόλογα θά πη στ’ άρχοντικό μ«ς. ^
Ό  κ ύ ρ  - Ζαπάτας θ’ ακουστή σφοδρόν νά δγάζηι λόγον $ 
καί νά  καλπάζη συνεχώς πρός... φάτνες τών άλογον. S 
θαρρώ  έπίσης φίλοι μου, πρέπει νά  δη κανείς, S
κ ι’ έκεινα - κεΐ τά  φοδερά «Κορμιά της Ηδονής». \
(Διότι ό " Ελλην θεατής τά  τέτοια τ ’ άγαπάει, ^
καί Κυριακάς καί Έορτάς, συνήθως τό.. γλεντάει !...) i
Κι’ δταν ό Τζέϊμς Κάγκνεϋ τροοδήξη, τό πιστόλι ς

Κι’ δλα τά  πέριξ μιά καί δυό ^
Εύθύς τά κάνη ρημαδιό, :

Οί 'ούρανοί θ ’ άγάλλω ντα ι, θά χαίρη, ή φύσις δλη... ^
« ^' Ετσι στούς στάρ θ’ άπευθυνθοΰν οί εύσεβεΐς μας ύμνοι, S

Καί θάναι πιό υποφερτές ^
Οί.... τρισμπατίρικες γιορτές. ^

) ( ’Ίδ ια  σάν ενα Βότσαλο μέσ’ στης ζωής τή Λίιμνηι!...) : 
3 Ζ Ι Κ Α Ρ -  J

Μία σκηνή άπό τό γ α λ λ ικ ό  φΧλ,μ «Τό κορίτσι μέ τό μαστίγιο»

αγοροκόριτσου καί ,στήν άρ- 
χή ξενίζει λίγο τόν θεατή, 
μά δλα κατόπιν έρχονται τό
σο φυσικά καί όπλα καθώς 
ό σκηνοθέτης δίνει μερικές 
άφθαστες εΙκόνες έντονης καί 
ψυχολογημένης δραματικότη- 
τος καί μερικές σπαρταριστές 
σκηνές πού φέρνουν μαζί τό 
γέλιο καί τήν συγκίνησι.

’Αξίζει νά περιγράψη κα
νείς. τήν κωμικοτραγική σκη
νή ενός απολαυστικού γυναι- 
κοκαυγά μεταξύ τού «άγορο- 
κόοιτσου» καί μιας κοπέλλας 
πού ήταν άλλοτε έρωμένη 
τού νέου μέ τόν όποιον συν
δέεται «φιλικά» ώς... άγόρι, 
κατά βάθος, δμως, τόν άγαπδ 
έντελώς διαφορετικά, σδν κο
ρίτσι.

πού χρειάζεται δταν οί περι
στάσεις τό ,άπαιτούν».

Έκτός άπό τό άγοροκόρι- 
τσο (Βερονίκη Ντεσάν) παί
ζουν έπίσης στήν ταινία ό Μι- 
σέλ Σιμόν, ή Γκαμπύ Μορ- 
λαί, ή Κολέττ Νταρφέϊγ καί 
άλλοι.

Ή  ΰπόθεσις τής ταινίας 
έκτυλίσσεται μέ πλαίσιο τις 
χιονισμένες ’’Αλπεις, καί έκ
τός άπό τίς θαυμάσιες φωτο
γραφίες όρεινών τοπίων, μάς 
παρουσιάζει καί πολύ έδιαφέ- 
ρουσες σκηνές άπό τή ζωή 
τών κατοίκων καί άπό τά ή
θη τών λαθρεμπό'ρων πού 
δροΰνστίς μεθοριακές περιο
χές τής Γαλλίας.
••••••••••••••••••••••••••••ν
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Μ ία νέ α  μόδα

Ο Ι Γ Ο Η Σ Σ Ε Σ
Ξ ετρ ελλάθη καν μέ 
τούς ταυρομάχους

Οί τελευταίες πληροφορίες 
αναφέρουν δτι στίς καρδιές τών 
θηλυκών άστέρων κυριαρχούν 
οί.... ταυρομάχοι. Πραγματικά, 
ή Λάνα Τάρνερ άνεκάλυψε στό 
Μεξικό έ’ναν «τορεαντόρ» πού 
ακούει στό δνομα Δούϊς Σα- 
λάνο, καί τόν έγκατέστησε στήν 
πολιιπαθή καρδιά της. Ή  ’’Α
βά Γκάρντνερ κατά τή διάρ
κεια τών δύο ταξιίΧών της 
στήν ’Αφρική, άνεκάλυψε έναν 
άλλον ταυρομάχο : Τόν Μάριο 
Κάμπρε, καί τόν έγκατέστησε 
κι’ αύτή στή δική της καρδιά. 
Τέλος ή Ρ ίτα Χαίηγουωρθ, κα
τά τήν παραμονή της στήν Ι σ 
πανία, πήγαινε πιό συχνά σέ 
ματωμένες άρένες παρά μέ τόν 
καβαλλιέρο της, τόν ρωμαν- 
τικό τραγουδιστή Ρόμπερτ Σά- 
βετζ, παρ’ δλο πού οί κακές 
γλώσσες έβλεπαν στό πρόσωπό 
του τόν διάδοχο τού ’Αλή Χάν. 
Ή  Ρ ίτα κυριολεκτικώς, δέν έ
χασε οΰτε μιά ταυρομαχία. "Ο
λοι οί ταυρομάχοι πέρασαν καί 
ύποκλίθηκαν μπροστά στό θεω
ρείο της. Κι’ αύτή τούς χειρο
κροτούσε ενθουσιασμένη ένώ 
πιό κεΐ κοίτονταν οί σκοτωμέ- 
νοι ταύροι...

’Έτσι, καθώς φαίνεται, οί 
ταυρομάχοι δλου τοΰ κόσμου ε
νώθηκαν καί συνωμοτούν γιά 
νά κλέψουν τίς καρδιές τών 
«γοησσών» τού Χόλλυγουντ. 
Καί πρέπει νά όμολογήση κα
νείς δτι ή λεία αύτή είναι πο
λύ πιό ευχάριστη καί πιό τρυ
φερή άπό εναν έξαγριωμένον 
ταύρο !

Ε ίδ η σ ο Ο λ ε ς
(si Ή  Λίιν Ρενώ, ή Λοολού Γκα· 

στέ καί δ διευθυντής όρχήστρας 
Πιέρ Γκι/γιεμέν έπηγοτν άπό  τό 
Παρίσι στήν ’ Ιταλία γιά νά Χά
βουν μέρος σ ' ΐνα  μουσικό φίλμ 
τιού £χει τόν τίτλο «Χαιρετίσμα
τα  και φ ιλιά».

Ή  Τζοΰντυ Μτάν πήγε στό 
Χόλλυγουντ ώς «Μις Χόνγκ — 
Κόνγκ», γ ιά  νά  διεκδίκηση τόν 
τίτλο τής «Μίς Ύφηλίου». ”Αν 
δέν κατάφερε νά  κερδίση τόν 
τίτλο, έπέτυχε δμως νά άγκαζαρι- 
στβ σέ μιά τα ινία  ποΰ έχει τόν 
τίτλο «Γκόμπι "Αουτποστ». Πρω
ταγωνιστής τοΰ φίλμ είνα ι ό Ρί- 
σαρντ Γουίντμαρκ.

Ή ΑΟστριακή κινηιματογραφία 
άνασυγκροτήθηκε καί παρουσιάζε
τα ι τώρα ώ ς έπικίνδυνος Ανταγω
νιστής τών άλλων εύρωπαϊκών κι
νηματογραφιών. Ή τελευταία της 
τα ινία  «1η 'Απριλίου 2000» χαρα
κτηρίζεται ώς Οπερπαραγωγή. Σκη
νοθέτης τοΰ φ ίλμ είνα ι ό Βόλφ- 
γκ<ινγκ Λιμπενάϊνερ, καί πρωταγω
νιστούν σ ’ αύτό ό Πάουλ Χέρπιγ- 
κερ καί ή Χίλντε Κράλ. Στήν τα ι
ν ία  έμφανίζονται έκατοντάδες κομ
πάρσων, ή Φιλαρμονική τής Βιέν
νης, τό μπαλέττο τής "Οπερας τής 
Βιέννης, χορωδίες κ.λ.π .

j «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
j μέ τό μαστΙγιο»
» · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

s καί ή νέα άποκάλυψις
S της γαλλικής οθόνης:
 ̂ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΝΤΕΣΑΝ

S Ή  Βερονίκη Ντεσάν είναι
S μιά καινούργια ήθοποιός τοΰ
 ̂ γαλλικού κινηματογράφου, ή

ΐ  έμφάνισις τής όποιας στό
; φίλμ : «Τό κορίτσι μέ τό μα-
? στίγιο» έχει προκαλέσει πολ-
? λές συζητήσεις καί σχόλια.
J Έκείνο πού προξενεί κατά-
S πληξι στό παίξιμο τής νέας
S αυτής, είναι ή ευκολία κι’ ή
 ̂ έπιτυχία μέ τήν όποιαν ύπο-

ΐ  κρίνει αι τό άγόρι, σέ βαθμό
• πού εύλογα νά δημιουργή 
ί  στόν θεατή τήν υποψία δτι 
) σ’ ώρισμένες τούλάχιστον
S σκηνές, πρόκειται περί........
S ντουμπλαρίσματος ή δτι έν
\ πάση περιπτώσει δέν πρόκει-
ΐ  ται περί γυναίκας 100%.
 ̂ Κι’ δμως, ουτε τό έ'να οΰ-

i τε τ ’ άλλο συμβαίνει. Ή  Βε- 
;  ρονίκη παίζει ή ίδια τόν ρό-
• λο της άπ’ τήν άρχή ώς τό 
) τέλος κι’ είνοα γυναίκα δσο
S καί κάθε άλλη, δταν ή περί-
S στασις τό απαιτεί. Δέν είναι
 ̂ Αγοροκόριτσο. Είναι άπλώς
 ̂ μιά μεγάλη άρτίστα.
 ̂ Ή  Βερονίκη έπαιξε γιά
 ̂ πρώτη φορά, σ’ έναν έρασι- 

τεχνικό θίασο τοΰ λυκείου στό 
S όποιο φοιτοΰσε, τόν άγορίστι-
S κο ρόλο τοΰ πρωταγωνιστοΰ
\ στό έργο «δ Μικρός Λόρδος»,
ΐ  ΤΗταν τότε 9 ετών. Τό παί-
Γ ξιμό της είχε κάμει ζωηρή έν-
λ τύπωσι. Μιάν ένχύπωσι δυνα-
? τή, πού ένισχί5θηκε άκόμα
j περισσότερο δταν άργότερα
S ή Βερονίκη ξαναεμφανίστηι- 
S κε σ’ άλλους έρασιτεχνικούς 
 ̂ θιάσους. Σέ ήλικία 14 έτών, 

ί  μπήκε στή .δραματική Σχολή
λ καί τελειώνοντας πρίν ένα
• χρόνο, βρήκε κι’ δλας έτοι- 
J μες προτάσεις διαφόρων πα- 
S ραγωγών... ταινιών. Τό έργο 
S πού άναφέραμε, είναι ένα 
\ πρωτότυπο κοινωνικο - ψ ΐ’χο- 
ΐ  λογικό δράμα πού περιστρέ- 
λ φεται γύρω άπ’ τό πρόσωπο
• μιάς κοπέλλας 17 έτών, ή ό- 
I ποία έχει ζήσει δλα της τά 
J χρόνια, ντυμένη μέ άνδρικά 
S ρούχα, έκανε παρέα μονάχα 
\ μέ άγόρια καί πίστευε κι’ ή 
 ̂ ίδια πώς είναι... ανδρας !

\ Ό  σκηνοθέτης (Ζάν Τρε-
C 6ίλ) κατορθώνει- μέ διάφορα 
Γ καλοβαλμένα ευρήματα, νά ύ- 
? πογραμμίζη τίς ψυχολογικές 
: άντιδράσεις τοΰ «άγοριού»
3 πού νοιώθει μέσα του νά ί -  
)  παναστατή βίαιη, όρμητική 
S καί άπαιτητική, ή άπωθημένη 
S γνναίκα.
S Φυσικά, φαίνεται κάπως ά-
S πίθανος αύτός ό μύθος τού...

Τό άγοροκόριτσο έπιτίθε- J
ται μ’ ένα μαστίγιο ένώ ή ·
κοπέλλα άμύνεται μέ τό μα- ·
χαίρι κι’ δ δμηρικός καυγάς ·
καταλήγει μέ περιφανή νίκη ·
τοΰ... Ισχυρού φύλου, σέ συ- J
νέχεια τής όποιας μετά άπό J
γενναίον ξυλοκόπημα, ό νικη- S
τής (δηλαδή ή νικήτρια), μέ ·
τό θάρρος τής γυναίκας π$0ς {
γυναίκα, γδύνει τή νικημένη, ·
καί φορεί τά ροΰχα της (μέ j
πόση κοκετταρία !)  γιά νά ·
μπορέση, μετεμφιεσμένη </έ... ·
γυναίκα, νά έπισκεφθή στό ·
νοσοκομείο, τόν τραυματι- ·
σμένσ φίλο της. ;

'Ο γαλλικός Τύπος άφιέ- ·
ρωσε κολακειπικώτατα σχό- ·
λια στό παίξιμο τής Ντεσάν, ·
πού τήν έχαρακτήρισε ώς «ά- {
ποκάλυψι» τής γαλλικής όθό- *
νης. «Είναι περίφημη δταν έμ- ·
φανίζεται ώς άγόρι», γράφει λ
ένας κριτικός, «άλλό ξέρει νά ·
άποκτά δλη' τή θηλυκότητα }

Ή  Ζ ι$έλ Πασκάλ 
«ή ρ ε ύ ίπ λω μ α  

άεροηόρου
Σέ μι έπίσημη τελετή στήν 

Α ερολέσχη  τής Γαλλίας, <4* 
ιενεμ^θη στήν Ζιζέλ Πασκάλ 
τό δίπλωμα τής Αεροπόρου. 
•Η Ζιζέλ έμαθε νάόδτ>γή ά- 
εροπλώνο κατά τό διάστημα 
του γυρίσματος τής ταινίας 
«'Ορίζοντες χωρίς τέλος», 
στήν όποία ένσαρκώνει τήν 
διάσημη Αεροπόρο *Ελέν Μπου 
σέ.

Τό δίπλωμα καί τό σήμα 
τοΟ Αεροπόρου τής τό ένε- 
χείρισε ό πρόεδρος τής Λέ
σχης Ζάκ Ντυέζ. Μετά τήν 
Απονομή, έποτκολούθησε δε- 
^ίωσις κοοτά τήν όποίαν οΐ 
δημοσιογράφοι ρώτησαν τή 
Ζιζέλ άν εϊναι Αλήθεια ότι 
πρόκειται νά παντρευτώ τόν 
πρίγκηπα Ραινιέ του Μονα
κό. Έκείνηι Αρνήθηκε κοετη- 
χορηιματικά.

Τήν έπομένη δμως Ανεχώ- 
ρησε γ ιά  τό  Μονακό, γ ιά  νά 
συνάντηση τόν πρίγκηπα, μέ 
τόν όποιον τήν συνδέει στε
νή «φιλία».

········# ··········· ········

■



ΡΩΤΗΣΤΕ MAX
καί θά σάς άπαντήσωμε
*Η άναγνώστριά μας ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑ, 

Ντοΰσα Μπότσάρη 21 Βεΐκου, Άθηνσι, 
θέλει νά μάθη *τί θέσι κατέχει σήμερα ή 
Έλίζαμπεθ Ταίηλορ ώς πρός τήν ήθοποιΐα 
και ώς πρός τήν ό μορφιά, καθώς καί σχε
τικές πληροφορίες γ ιά  τόν δεύτερο γάμο 
της μέ τόν Μάϊκλ Γουάΐλντινγκ.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ή Έλίζαμπεθ ΤαίτΛο,ο 
θεωρείται σήμερα μία άπό τ ί ;  10 πρώ
τες γυναίκες στάρ τοΰ Χόλλυγουντ τόσο 
ώ ς ήθοποιός όσο καί ώς όμορφιά. "Ολες 
οΐ τα ινίες της στήν ’Αμερική γνωρίζουν 
πάντα πρώτης τάξεως έμπορική έπιτυχία. 
Τελευταία της έπιτυχα, πρίν ν' άποουρ* 
θή άπό τά στούντιο γ ιά  μερικούς μήνες, 
λόγω τοΰ άναμεναμένου τοκετού της, ε ί
να ι τό φίλμ «ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙ
ΧΕ ΟΛΑ». Μέ τον σύζυγό της Μάϊκλ Γου- 
ά ίλντιγκ ζή ήσυχη καί ευτυχισμένη ζωή.
" Ισως νά βρήκε έπί τέλους τή γαλήνη πού 
τόσο ποθούσε.

‘Ο άναγνώστης μας ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓ. 
ΛΥΚIΑ ΡΔΟ Π ΟΥΛΟΣ μάς έρωτά : <θά
δοΰμε έφέτος τά  δυό μουσικά έργα του 
Μάριο Λάντσα, πού γυρίστηκαν τελευταία, 
καί τό «Φτερό στόν άνεμο» τοΰ Ζώοζ 
Γκεταρύ; θ ά  δοΰμε εφέτος όπερες ή άλ
λα μουσικά έργα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Τά καινούργια φίλα 
τοΰ Μάριο Λάντσα πού άναφέρετε δέν 
πρόκειται νά προβληθούν έφέτος σιήν 
‘ Ελλάδα. Ούτε κ ι’ αυτό τοΰ Γκεταρύ. "Ο
σο γ ιά  τ ίς  τα ινίες - όπερες πού ζητείτε 
νά μάθετε, σάς πληροφορούμε ότι έχουν ά- 
φιχθή στήν 'Ελλάδα δυό - τρία φίλμ τοΰ 
είδους οοΰτοΰ, τελευταίας παραγωγής, πού 
θά προβληθούν λίαν προσεχώς.

*Η άναγνώστριά μας PETITE θέλει νά 
μάθη τήν διεύθυναιν τής Νόρμας Σήρερ 
καί ρωτά άν ιμπορή μιά βεντέττα τοΰ 
Χόλλυγουντ νά ... τήν πάρη μαζύ της.

ΑΠΑΝΤΗΣΙιΣ : Ή διεύθυνσις τής μις 
Νόρμα Σήρερ είναι : METRO - GOLD- 
WYN - MAYER STUDIOS, 10202, WA
SHINGTON BOULV' CULVER CITY, HOL
LYWOOD, CAL, U.S.A. Οσο γ ιά  τό δεύ
τερο ζήτημα πού άναφέρετε, θά σάς συνι- 
στούσαμε νά_ μή τρέφεσθε μέ αυταπάτες. 
ΟΙ στάρ τοΰ Χόλλυγουντ καί νά θ<·λουν 
δέν μποροΰν νά καλέσουν κανέναν ξένον 
<οντά τους.

Ο άναγνώστης μας Ν. ΠΑΠΑΖΙ ΑΝ θέ
λει νά μάθη ποιο είναι τό πραγματικό ό
νομα τοΰ Μάρλον Μπράντο καί ποιά είναι 
ή καταγωγή του καθώς καί ποιά είναι ή 
καταγωγή τοΰ Ή λία Καζάν.

ΑΠΑΝΤΗΣ ΙϊΣ : Ό  Μάρλον Μπράντο 
γείννήθηκε στις 3 'Απριλίου τοΰ 1924 στήν 
πόλι Όμάχα τής Πολιτείας Ντεμπράσκα 
της Αμερικής καί φυσικά είναι Αμερικα
νός. Αύτό είναι τό πραγματικό του όνο
μα. Ό  δέ Ή λίας Καζάν γεννήθηκε στήν 
Κωνσταντινούπολι τό 1909 άπό γονείς "Ελ
ληνας. Ό μιλεΐ πολύ καλά τά έλληνικά. 
’Από πολλών έτών έχει έγκατασταθή στήν 
Αμερική καί είναι ’Αμερικανός ύπήκοος. 

&
’Αναγνώστης μας μέ δυσανάγνωστη ύ- 

πογροιφή θέλει νά μάθη τίς διευθύνσεις 
τοΰ Τζίν Κέλλυ καί τοΰ Φρέντ "Ασταιρ.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ή διεύθυνσις καί τών 
δύο στάρ πού ζητείτε, τοΰ Τζίν Κέλλυ 
καί τοΰ Φρέντ Ασταιρ, είναι κοινή : Με- 
TRO - GOLDWYN ■ MAYER STUDIOS, 
10202 WASHINGTON BOULEVARD, CUL- 
VER CITY, HOLLYWOOD CAL. U.S.A.

&
Ο άναγνώστης μας Αθ. ΡΕΠΑΝΗΣ 

(Ρούφ, Καμίνια) θ*έλει νά μάθη τήν τύ
χη τής τα ινίας «Περίπολος τής 8ης Στρα
τιάς» καί άν θά ξαναπροβληθή σιήν 'Ελ
λάδα. ’Επίσης έρωτά ποιοί άλλοι, έκτός 
άπό τόν Γκά;ρυ Κοΰπερ, πρωταγωνιστούσαν 
στό «Μπώ - Ζέστ», ποιοί έπαιξαν στόν 
«Μιχαήλ Στρογκώφ» καί ποΰ βρίσκεται ό 
Πώλ Γιαδόρ καί ό Χάνς "Αλμπερς.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Τό φίλμ πού άναφέρε
τε έχει καταστραφή πιά καί πρός τό πα
ρόν δέν φαίνεται πιθανή ή εισαγωγή νέ
ας κόπιας. ΟΙ άλλοι δύο στάρ τοΰ «Μπώ- 
Ζέατ» ήταν ό Pair,· Μίλαντ καί ό Ρόμ- 
περτ Πρέστον. Στόν «ΙΣτρογκώφ» πρωτα
γωνιστούσαν οί Ά ντον Βόλμπρυκ καί 
Σάρλ Βανέλ Ό  Πώλ Γιαβόρ 'δρίσκεται 
στήν ’Αμερική. Πέρυσι, μάλιστα, τόν εί
δαμε σ ' έναν μικρό καί άσήμαντό ρολ,άκο 
στό φίλμ «Πλούσια, νέα καί ώραία». Ό  
Χάνς Άλμπερτ δρίσκεται στή Δυτική Γερ
μανία καί λαμβάνει μέρος σέ γερμανικές 
ταινίες. ι

* * * * * * * * * *  “ J "  ^ Φ Ι Λ Μ Η
Α ΤΤΙΚ Ο Ν  «ΒΙΒΑ ΖΑΠΑΤΑ». (VIVA ZA
PATA). Ταινία Αμερικάνικης παραγωγής 1951, 
τής «FOX - FILM», άπό  τό όμώνυμο μυθιστό
ρημα τοΰ Τζών Στάινμιτεκ. (Δευτέρα έβδομός). 
Σκηνοθεσία : ΤοΟ Έ λληνος ΕΛΙΑ KAZAN-
Πρωταγωνιστούν : ΜΑΡΛΟΝ -ΜΠΡΑΝΤΟ
ΤΖΙΝ ΠΗΤΕΡΣ — ANTONY ΚΟΥ Ι'Ν. Είδος τα ι
νίας : ' Ιστορικό δράμα Διάρκεια προβολής :
110 λεπτά. Τό 1911 στό Μεξικό, οταν ό πρόε
δρος Ντιάζ άρνήθηκε νά δεχθή Απαλλοτρίωσι 
τών μεγάλων κτημάτων γ ιά  τούς Ακτήμονας, ό 
λαός μέ έπί κεφαλής τόν Έμιλιάνο Ζαπάτα, ξε
σηκώνεται σέ έπανάστασι. Τά άτακτα οτίφη τοϋ 
Ζαπάτα ένώνονται μέ τούς όπαδούς ένός άλλου 
έπαναστάτη, τοϋ Φραντσίσκο Ματέρο καί κατορ
θώνουν καί καθαιροΟν τόν νόμιμο πρόεδρο Ντιάζ. 
όπότε ό Μοτντέρο...

ΕΣΠΕΡΟΣ : «το λ ιμ ά ν ι  τ ω ν  χ α μ έ ν ω ν
ΑΝΘΡΩΠΩΝ». (CAP DE L' ESrERANCE). Ται
νία γαλλικής παραγωγής 1952. της SIRIUS — 
FILM. Πρωταγωνιστούν : ΕΝΤΒΙΖ ΦΕΓΙΕΡ —
ΦΡΑΝΚ ΒΙΛΛΑΡ — ΚΟΖΕΤΤΑ ΓΚΡΕΚΟ. Σκηνο
θεσ ία : PA'VMON ΜΠ ΕΡΝΑΡ. Είδος τα ιν ίας: Δρα
ματική περιπέτεια. Διάρκεια προβολής: 95 λε
πτά. Ή Λύρια, μιά άμορφη γυναίκα ιμέ παρελθόν, 
ζή σέ μιά μυκρή πόλι τής Μεσογειοικής Γαλλίας 
μέ τόν Αγαπημένο της Μπόμπ. Αύτός, ένας Αποτυ
χημένος δικηγόρος, χρησιμοποιεί τή Λύρια ώς 
προκάλυμμα γ ιά  τούς εγκληματικούς του σκο
πούς καί ειδικά γ ιά  μιά μεγάλη διάρρηξι που 
έτοιμάζει. Παράλληλα ομως άγαπα πραγματικό 
τήν Μίννι, κόρη' ένός ϋποπτου τύπου, μέ τήν ό
ποια σκέπτεται νά φύγη μακρυά μετά τήν διάρ 
ρηίξι. Έ ν τώ μεταξύ ή Λύρια...
K r> T C n C Y l\ .K  · «ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΣίΤΗ ΛΗ- 

ΓΕΩΝΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ». (THE FLYING DEUCES), 
Ταινία άμερικανικής παραγωγής, της Α & ΐυκ 
PICTURES Καινούργια κόπια. Πρωταγωνιστούν. 
ΧΟΝΔΡΟΣ ΛΙΓΝΟΣ — ΤΖΙΝ ΠΑΡΚΕΡ. Σκηνο
θεσία : ΕΝΤ. ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ. Είδος ταινίας^ ^Κω
μωδία. Διάρκεια προβολής : 80 λεπτά. Ο Σταν 
καί ό "Ολλυ, δυό ’Αμερικανοί μικροεμποροι. βρί
σκονται στό Παρίσι γ ιά  »ιιά ϋπόθεσι τους. Οταν 
πρόκειται νά φύγουν ό Ολλυ άποφασίζει ξαφνικα 
νά μοείνη γ ιά  πάντα στή γαλλική πρωτεύουσα γ ια 
τ ί ε ίνα ι . . ■ έρωτευμένος. Μά ή άγαπημένη του 
είναι παντρεμένη καί φυσικά Αποκρούει τις προ
τάσεις του. Γιά νά ξεχάση- τόν μεγάλο έρωτα 
του ό "Ολλυ, μαζί μέ τόν Αχώριστο φίλο του 
πηγαίνουν καί κατατάσσονται στή Λεγεώνα των 
Ξένων. Έ κεΐ ομως...
M A S IM  «Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΚΓ ΕΓΩ». (MY DA

UGHTER JOY). Ταινία Αγγλικής παραγωγής 
1950, τής «LONDON - FILM», άπό ενα μυθιστό
ρημα τής Ίρ έν  ΐΝεμιρόφσκυ. Σκηνοθεσία : ΓΚΡΕ-
ΓΚΟΡΥ ΡΑΧΩΦ Π ρωταγωνισταί : ΕΝΤΟΥΑΡΝ1
ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ ΠΕΓΚΥ ΚΑΜΜ1ΓΚΣ — Ρ-
ΤΣΑΡΝΤ ΓΚΡΗΝ. Είδος ταινίας : Κοινωνικό
δράμα. Διάρκεια προβολής: 90 λεπτά. Ο Τζώρτζ 
Κόνσταντιν είναι ενας πάμπλουτος έπιχειρηματίας, 
τροιιερός έγωϊστής καί όνειροπόλος, πού κατώρ- 
θωσε άπό λουστράκι νά γίνη< Ιμεγάλη φυσιογνω
μία στόν διεθνή οικονομικό δρίζοντα. Καί σάν νά 
μήν έφθανε αύτό θέλησε νά γίνη καί Κυρίαρχος 
τοΰ Κόσμου, μέ τήν μονοπώλησι τής άτομικής έ- 
νεργείας. Αύτά όμως τά μυστικά σχέδιά του, τά 
φέρνει στή δημοσιότητα δ δημοσιογράφος Λαρου, 
τόν όποιον άγαπάει ή κόρη· του ΚονσταντΙν καί..
ΟΡΦΕΥΣ : «ΔΥΟ ΑΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ
ΓΙΓΑΝΤΩΝ». (JACK AND THE BEANSTALK). 
Ταινία άμερικανικής πapocγωγης 1952, τής WAR
NER. Εγχρωμος. Πρωταγωνιστούν οΐ κωμικοί 
ΑΜΠΟΤΤ — ΚΟΣΤΕΛΛΟ. Είδος ταινίας : Κω
μωδία. Διάρκεια προβολής : 78 λεπτά. ΟΙ "Αμ- 
ποτ —Κοστέλλο γίνονται νταντάδες ένός παι
διού τοΰ όποιου οΐ γονείς έργάζονται. *0 "Λιμ- 
ποτ δείχνει περισσότερο ένδιαφέρον y\.a τό πε
ριεχόμενο τοΰ ψυγείου τοΰ σπιτιοΰ, ένώ ό Κο
στέλλο άναλαμβάνει νά κοιμήση· τόν μικρό δια- 
βάζοντάς του παραμύθια. Τό άποτέλεσμα είναι 
νά άποκοιμήση ό μικρός τόν.. Κοστέλλο. Στό ό
νειρό του αύτός βλέπει ότι είναι ό μυθικός Τζάκ, 

4πού πουλάει μιά όλόκληρη οίκογένεια άνελάδων 
μέ άνθρώπινη μορφή στόν χασάπη, πού δέν ήταν 

άλλος άπό τόν "Αμποτ. Καί τότε...
ΠΑΛΛΑΣ :! « π υ ρ π ο λ η τ α ι  τ ο υ  ο υ ρ α ν ο υ »
(THE SOUND BARRIER) Ταινία άγγλικής πα
ραγωγής 1952, τής LONDON - FILM. Πρωτα
γωνιστούν ΡΑΛΦ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ - ANN ΤΟΝΤ · 
ΝΑΊΤΚΕΛ ΠΑΤΡΙΚ. Σκηνοθεσία : ΝΤΕ* ΓΒ1ΝΤ
ΛΗΝ. Είδος ταινίας : Αισθηματικό - άεροπορι-
κό δράμα. Διάρκεια προβολής : 94 . Ό  άεροπό- 
ρος Τόνυ Γουέϊτ, ύστερα άπό ένα φλογερό έρω- 
τικό αίσθημα παντρεύεται τήν Σουζάνα, κόρη 
τοΰ διάσημου σχεδιαστοΰ πολεμικών άεροπλάνων 
Τζών Ρίτσφιλντ. Μετά τόν γάμο της ή Σουζάνα 
έρχεται σέ προστριβές μέ τόν πατέρα της, ο ό
ποιος θέλει νά χρησιμοποιήση τόν γυιό  του ώς πι
λότο ένός νέου μοντέλλου ύπερηχητικοΰ άεροπλά- 
νου. Παρ’ όλη τήν άντίθεσι τής Σουζάνας ή δο
κιμαστική πτήσις γίνετα ι άλλά τό άεροπλάνο συν
τρίβεται στό «τείχος τοΰ ήχου» κα ί...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * *

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
ΠΑΝ0ΕΟΝ : «σ τη  σ κ ιά  τ η ς  α γ χ ό ν η ς » .

(THE RED MOUNTAIN). Ταινία άμερικανι- 
κής παραγωγής 1951, τής «PARAMOUNT». Εγ
χρωμος. Σκηνοθεσία : ΟΥ'ΓΛΛΙΑΜ ΝΤΙΤΕΡΛΕ.
Π ρωταγωνιστοΰν : ΑΛΑΝ AAJST —1 ΛΙΖΑΜΠΕΤ 
ΣΚΩΤΤ — ΑΡΤΟΥΡ ΚΕΝΝΕΝΤΥ. Είδος τα ινίας:
Δραματική περιπέτεια. Διάρκεια προβολής^ 84 
λεπτά 'Σίτή μικρή πόλι Μπρόκεν Μπόου του Τέ
ξας, κάποιος κάτοικος δολοφονείται μιά νύχτα ά 
πό έναν μυστηριώδη άγνωστο. Διεξάγ-ονται άνα- 
κρίσεις άλλά  οΐ ύποψίες γ ιά  τόν δολοφόνο στρέ
φονται κατά τοΰ στρατιώτου Κέννεντυ. Τό έ
ξαλλο πλήθος έτοιμάζεται νά τόν άπαγχονιση δη
μοσία, όταν τήν τελιευταία στιγμή καταφθάνει^ ό 
λοχαγός τοΰ στρατιώτου κα ί πείθει τά πλήθη ότι 
μποροΰν νά άναβάλουν γ ιά  λίγο τήν έκτέλεσι γ ια 
τ ί ό πραγματικό δολοφόνος ε ίνα ι....
P E S  «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ». (SONU 
OF THE SOUTH). Εγχρωμος τ α ι ν ί α  άμερικανι- 
κής παραγωγής 1946 τής R.K.O. καί τού Γευ- 
ώλτ Ντίσνεϋ, μέ ζωντανούς ήθοποιούς και σκί
τσα. Σκηνοθεσία : ΓΟΥΩΛΓ ΝΤΙΣΝΕ Ϋ'. Πρωτα- 
γωνισ?τοϋν : Ό  μικρός ΜΠΟΜΠΥ Ο ΝΐΡΙΣ-
ΚΟΛΛ Είδος ταινίας : Φαντασία. Ή Χάλλυ βρί
σκεται σέ διάστασι ιμέ τόν άνδρα τη>ς καί κατα
φεύγει στό κτήμα τής μητέρας της μαζι μέ τον 
γυιό της Τζόννυ. ’Εκεί ό Τζόννυ ένθουσιάζεται 
μ’ ένα γέρο Νέίγρο ό όποιος ξέρει νά διηγηται 
έξοχα παραμύθια. ’Αλλά ή Σάλλυ δέν θέλει νά 
ξεμυαλίζεται ό γυιός της μέ τά παραμύθια του 
γέρου και τόν διώχνει άπό τό κτήμα. Απαρη
γόρητος ό μικρός Τζόννυ τρέχει νά τόν βρή άλ
λά  στό δρόμο....
Σ Τ Α Ρ  - ΕΛΛΗ : «ο τ υ ρ α ν ν ο .ς » .  (ΗΑΤ-

TER’S CASTLE). Ταινία άμερικανικής παραγω
γής 1948, τής «PARAMOUNT», άπό τό Ομώνυμο 
μυθιστόρημα τοΰ ΚΡΟΝΙΝ. Ταινία γυρισμένη έξ 
όλοκλήρου στήν ’Αγγλία . Σκηνοθέτης ΑΝΤ(>
ΝΥ ΑΣΚΟΥ*ΙΌ. Πρωταγωνιστούν : ΤΖΕΗΜΣ
ΜΕΗΣΟΝ — «ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΚΕΡΡ — ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΝΙΟΥΤΟΝ. Είδος ταινίας : Αισθηματικό δράμα.
Διάρκεια προδολής : 90 λεπτά. Ό  Τζέρρυ Μπρουν 
τυ, φιλόδοξος καί βίαιος άνδρας, είναι ιδιοκτήτης 
ένός καταστήματος σέ μιά μικρή πόλι της Σκω
τ ία ς Τό φτωχό σπίτι του θέλει νά τό_ μεταβάλη 
σέ πύργο καί τό γυιό  του σέ μεγαλοφυϊα. Ό  νεα
ρός, υποχρεωμένος νά μελετά διαρκώς, υποφέρει 
άπό τήν τυραννική άγάπη του. Τό ϊδιο καί ή 
άρρωστη μητέρα του καί ή άδελφή του Μαίρη.
*Η κακία τού Μπρούντυ φθάνει μέχρι —

Τ ΙΤ Α Ν ΙΑ  : « ο ι  δ υ ο  μ ά γ κ ε ς »  ( ί  d u e
DERELITTI) . Ταινία ιταλικής παραγωγής \35Δ>
The ΜΟΝΤΕΖΙ - FILM, άπό τό όμώνυμο γαλλικό 
μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Ν τ « « Φσέλ Πρωταγωνι
στούν : ΛΕΑ ΠΑΝΤΟΒΑΝ1 -  ΜΑΣ1Σ.ΙΜΟ ΣΕΡΑ
ΤΟ και οι δυό μικρόί ANTONIO ΜΠΑΡ° Γ1 β , 0  
ΕΜΤΣΟ ΤΣΕΡΟΥΖ1ΚΟ. Σκηνοθεσία : ΦΛΑΒίυ
ΚΑΛΤΖΑΒΑΡΑ. Είδος τα ινίας : δΡ?'
μα. Διάρκεια προβολής : 98 λεπτά. Η Κολετ, συ_ 
ζυγός τοϋ Ιακώβου Έρβιέ, είναι 
ϋπολοχαγοΰ Νταμπουαζ. Επειδή όμως φοβάται 
τόν αύστηρό σύζυγό της, δέχεται τα 
τοΰ φίλου της στό όνομα της νύφης τη-ς Ελενας.
Ή Κολέτ έχει ένα γυιό , τό Μάρκελλο και ή t· 
λενα τόν Ζάν. Μιά άπ' τ ίς  έπισταλές του Νταμ- 
πουάζ πρός τήν Κολέτ πέφτει στά χέρια του συζυ- 
γου τής "Ελενας, ό όποιος...
Α Σ ΤΟ Ρ - ΙΝ ΤΕΑ Λ  : «ο κ λ έ φ τ η ς  τ η ς

ΔΑΜΑ1Σ1ΚΟΥ». (THIEF OF DAMASCUS). Ταινία 
Αμερικάνικης παραγωγής 1952, τπς »^01-1̂ '
ΒΙΑ». Έγχρωμος. Σκηνοθεσία : ΓΟΥ I-'·  ΤΖΙΕ- 
ΗΣΟΝ. Π ρωταγωνιστοΰν ΠΩΛ ι πι ·
ΤΖΩΝ ΣΑΤΤΟΝ — ΕΛΛΕΝ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ. Είδος 
τα ινίας : Ανατολίτικη περιπέτεια. Διάρκεια
προβολής : 78 λεπτά. Ό  Πώλ Χενράΐντ, γενικός 
Αρχηγός τών ένόπλων δυνάμεων του Τζων Σατ- 
τον, έπιτίθεται εναντίον τής πόλεως της Δαμο<- 
σικοϋ υστέρα Από πολιορκίαν 7Ό ήμερων. Μα 
νά σώση τήν πόλι Από τήν καταστροφή ή Ελλεν 
Γκίλμπερτ, κόρη τοϋ σουλτάνου και Αρραβωνια
στικιά τοϋ Τζέφ Ντόννελ, διαπραγματεύεται μέ 
τόν Χενράΐντ τήν σύναψι Ανακωχής. Αυτό πρόκα 
λεΐ τόν θυμό τοΰ Σάττον ό όποιος θέλει νά είσέλ- 
θη στήν πόλι καί νά τήν καταστρεψη. Τότε...
Α Σ Τ Υ  «ΕΝΑ ΒΟΤΣΑΛΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ». Ται
νία ελληνική τής «Μήλλας - φίλμ» Απο τό ό^ω- 
νυμο έργο τών κ.κ. Σοίκελλαριου — Γιαννακοπου 
λου (τρίτη έβδομάς). Πρωταγωνιστούν : ΒΑΣΙ
ΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤ1ΔΗΣ — 1ΛΙΑ ΛΙΒΥΚΟΥ. *-κη 
νοθεσία : ΑΛΕΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡI ΟΥ. Είδος τα ι
νίας Κοινωνική σάτιρα. Διαρκεια προβολής 10U 
λεπτά ‘Ο Αρχιτέκτων Μανώλης ζή έντελώς ή
συχη οικογενειακή ζωή. Μιά βραδυα όμως παρ^  
σύρεται άπό τόν βοηθό του που ΥΛ ^ ζνά
καί πηγαίνει μαζί του και μαζι μέ _δυό _νέες_ ι 
γλεντήσουν Ή μιά Από τίς νέες είνα ι έ*£δε*£’' 
τής γυναίκας τοϋ Μανώλη· που μόλις ηρθε ά 
τήν Αμερική κι' έκεΐνος δέν τή γνωρίζει. Γυρω 
άϋ· αύτό Αρχίζουν νά πλεκωνται ™λλά κωμικά 
έπεισόδια πού σκορπούν άφθονο γέλιο καί κρα 

τοΰν τό ένδιαφέρον.
^ * * * * * * * * * * * * * ^ 5 f ^ ^ ^ :

* * * * * * * * * - »  *
¥
¥
¥
Ψ  
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
*
*

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
*
¥  
¥  
¥  
¥  
*  
¥  
¥  
¥  
*  
¥
¥V
ϊ  ★ 
★  
★  
★

¥  
¥  
¥  
¥
★ 
★

★ 
★  
★  
★  
★

$ ★  
★  
★  
★  
★  
★  
★  
★  
★ 
★  
★  
★  
★  
★  
★  
★
★  
★  
★  
★  
★  
★  
★  
★ 
★  
★  
★ 

‘ ★
* * * * * * * * * * * * * - K - H - K - K - K - K - K - K 'K

«ΣΙΝΕΡΑΜΑ»’
Ό στερεοσκοπικός κινηματογράφος

Σ ’ ενα κινηματοθέατρο τοΰ Μπρον- 
τγουαιη παρουσιάζεται οτο κοινόν, 

γιά πρώτη φορά, ενας τύπος στερεοσκο·· 
πικής κινηματογραφικής ταινίας.^

Ό  νέος τύπος ταινίας που λέγεται 
«Σινέραμα» χαρακτηρίζεται ώς ή μεγα
λύτερη έπανάστασις στόν κινηματογρά
φο άπό τήν εποχή ποΰ παρουσιάστηκε 
δ όμιλιϊιν. Ή  ταινία προβάλλεται σέ κυ
ρτή όθόνη άπό τρεις προβολείς, ποΰ δη
μιουργούν τήν έντύπωσι τοΰ βάθους, ό
π ω ς  άκριβώς γίνεται στό στερεοσκόπιο. 
Θεαταί, ποΰ παρακολούθησαν στη Νεα 
'Τόρκη τό «Σινέραμα», είπαν μεγάλους 
επαίνους γ ι’ αύτό καί συμφώνησαν δτι 
είναι πολύ ρεαλιστικώτερο καί φυσικό
τερο άπό τίς σημερινές ταινίες τών δύο 
διαστάσεων.

Ή  ταινία τοΰ τύπου «Σινέραμα», που 
προεβλήθη, στό κινηματοθέατρο τοΰ 
Μπρόντγουαιη, διαρκεϊ δύο ώρες και 
άποτελεΐται άπό μιά σειρά μικρών ται
νιών, ποΰ έγιναν ειδικά για νά αποδεί- 
χθοΰν οί δυνατότητες τών κινηματογρα 
φικών ταινιών μέ τρεις διαστάσεις.^ Πε
ριλαμβάνει, μιά κωμωδία, μια ταινία με 
σκηνές τοΰ υπαίθρου, καί αλλη με σκη
νές άπό τήν όπερα. ,

Στό παρελθόν έγιναν πειράματα με 
ταινίες τών τριών διαστάσεων, αλλα δεν 
είχαν έπιτυχία. Αύτό οφείλεται,  ̂ κατα 
ενα μέρος, στό οτι οί θεαται έπρεπε 
νά φοροΰν ειδικά γυαλιά. 'Ο νεος τύ
πος στερεοσκοπικής ταινίας δέν έχει ά- 
νάγκη άπό τέτοια.

Γιά νά γίνεται περισσότερο ρεαλισ
τικό, τό «Σινέραμα» συνοδεύεται άπό 
ήχους μέ τρεις διαστάσεις. ”Αν, π.χ. 
ενα πρόσοιπο ποΰ βρίσκεται στό άριοτε- 
ρό μέρος τής οθόνής μιλά, δ ηχος τής 
φωνής του έρχεται άπ’ αύτό τό σημείο. 
“Αν ένα άεροπλάνο πλησιάζει από ση
μείο πού βρίσκεται πίσω άπό τούς θεα- 
τάς, τό βούϊσμα του άκούγεται πάνω 
άπό τά κεφάλια τους *αί 6 ήχος τό α
κολουθεί, οπως στήν πραγματικότητα, 
καθώς τό είδωλό του φθάνει στήν όθόνη 
καί προχωρεί πρός τόν δρίζοντα.

Τό «Σινέραμα» είναι άποτέλεσμα 15 
χρόνων ερευνών. 'Ο έφευρέτης του, 
Φρέντ Ούώλλερ, είναι άπό πολΰν καιρό 
γνωστός ώς ιδιοφυία στά μηχανικά καί 
φωτογραφικά ζητήματα.

'Ο Ούώλλερ κατάλαβε δτι μέσα στό 
μάτι τοΰ άνθρώπου σχηματίζεται μια κοι 
λη εικόνα, κι’αύτό τόν έσπρωξε νά χρη 
σιμοποιήση κοίλη όθόνη. “Οταν τό πρα
γματοποίησε’, τό άποτέλεσμα ήταν εν
τυπωσιακό. ’Από τή στιγμή έκείνη δ 
Ούώλλερ ήξερε δτι θά μποροΰσε νά τε
λειοποίηση έναν έντελώς νέον τύπο κι- 

‘ νηματογράφου μέ τόν δποϊο θά πρό
βαλλε άπόψεις καί σκηνές δπως πραγμα
τικά τίς βλέπει τό άνθρώπινο μάτι. Πρός 
τόν σκοπό αύτό γυρίζει τίς ταινίες του 
μέ τρεις συγχρονισμένες μηχανές λή- 
φεως καί τίς προβάλλει στήν όθόνη ά
πό τρεις διαφορετικές καμπίνες μέ τρεις 
συγχρονισμένες μηχανές προβολής, χρη
σιμοποιώντας τρία φίλμ, καθένα άπό 
r« όποία έχει άποτυπώσει τό εν τρίτον 
Γής προβαλλομένης είκόνος.

Μετά τήν έπιτυχία τής προβολής, ι 
δρύθηκε εταιρεία μέ σκοπό τήν παρα- 
γωγή στερεοσκοπικών ταινιών. Έπί κε
φαλής τής νέας έταιρείας είναι ό Λούϊς 
Μάγερ, ιδρυτής τής «Μέτρο Γκόλν- 

,'τουϊν Μάγερ».
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ : Ο Α
μερικανός Βίκτωρ Τζόνς βρίσκεται Αδέ
καρος στό Λονδίνο καί δέν ξέρει τ ί  νά κά
μη, δταν συναντά τόν λόρδο Ρότσεστερ, 
ποΰ ε ίνα ι σωσίας του. Τρώνε μαζί, με
θούν καί τήν άλλη μέρα ό Τζόνς ξυπνά 
στό κρεββάτι τοΟ Ρότσεστερ. ΟΙ υπηρέτες 
τόν νομίζουν γ ιά  τόν λόρδο. Άκόμη κι* ή 
άδελφή του Ρότσεστερ, ή Λαίδη Βενέτσια 
Μπίρντμπουργκ, τόν νοιμίζει γ ιά  τόν Α
δελφό της και τοΟ κάνει σκηνή γ ιά  τή 
συμπεριφορά του. Άπό τά  λό/ια τής Βε- 
ν^τσια μαθαίνει ό Τζόνς δτι ό Ρότσεστερ 
έξανέμισε τήν περιουσία του, ζή χωριστά 
άπ ’ τή γυνα ίκα  του, έχει σχέσεις μέάν- 
θρωπους κατωτέρους του, προσέβαλε έν
τιμα πρόσωπα, καί, έπί πλέον, ή οικογέ
νεια τών Ρότσεστερ βαρύνετοοι μέ κληρο
νομικότητα ψυχοπαθείας. Μετά τή σκηνή, 
ό Τζόνς βγαίνει Από τό μέγαρο τών Ρό
τσεστερ νά πάρη Aapoc καί νά σκεφθή τί 
θά κάμη.

3ον 
Ή λύοι$ τοϋ α ινίγματος

Μόλις βγήκε ?ξω  δ Τζόνς άνάπνευσε 
βαθειά, μέ ίκανοποίησι. Τοΰ φαινόταν σάν 
νά ξέφυγε άπό Ενα κλουβί γεμάτο πιθή
κους μέ άνθρώπινη φυσιογνωμία ποΰ τόν 
ύπάκουαν σάν σκλάβοι, έπειδή τόν ένόμι- 
ζαν γιά τόν Ρότσεστερ. Ά ν  φαντάζον
ταν ομως τήν άλήθεια, σίγουρα πού θά 
τόν έκαναν κομματάκια.

Εύτυχώς, τοΰς ξεφορτώθηκε. Μόλις θά 
έφτανε στό Σαβόΰ, θά ξαναγινόταν ό 
Τζόνς. Θά κατάφευγε καί στήν αστυνομία 
νά καταθέση μήνυσι ίέναντίον τοΰ Ρότσε- 
artQ  ποΰ τόν μέθυσε, τοΰ πήρε τά ροΰχα 
του καί τό ρολόϊ του.

■Ήταν σχεδόν μεσημέρι. Οί απογευ
ματινές έφημερίδες είχαν κυκλοφορήσει. 
Μέ μεγάλα γράμματα έγραφαν άπάνω : 
«ΑΤΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑ
ΝΟΎ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ». "Έ ψαξε τίς 
τσέπες του καί βρήκε ένα σελίνι. Τό έδω
σε κ ι' άγόρασε τήν έφημερίδα.

Στήν πρώτη σελίδα είδε τ ’ δνομά του. 
Ποτέ ώς τώρα δέν τό είχε' ξαναδή τυπω
μένο. Διάβασε μέ προσοχή :

«Χθές τήν νύκτα, εις τάς 11.30, τήν 
στιγμήν πού ό σιδηροδροκός συρμός «ί- 
σήρχετο εις τόν σταθμόν Τέϊμπλ Στέϊσιον, 
ένας άνδρας έφρίφθη άπό τήν άποβάθραν 
έπί τών σιδηροδρομικών γραμμών. Προτού 
τό προσωπικόν τοΰ σταθμοΰ προφθάση νά 
έπέμβη, δ άνθρωπος αύτός εϋρέθη κάτω 
άπό τοΰς τροχούς τής αμαξοστοιχίας. Ό  
θάνατός του ύπήρξεν άκαριαϊος. Ή  ταυ- 
τότης τοΰ αύτόχειρος διεπιστώθη άπό έγ
γραφα πού εύρέθησαν εις τά θυλάκιά του. 
Πρόκειται περί ένός Άμερικανοΰ, όνόματι 
Β. Α. Τζόνς, προερχομένου έκ Φιλαδελ- 
φείας τών Ηνωμένων Πολιτειών, ό όποιος 
διέμενεν εις τό ξενοδοχεΐον Σαβόϋ».

Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΠ Δ Ε Σ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΥΠΟ
'Ο Τζόνς στάθηκε ακίνητος, πετρωμέ

νος, μέ τήν έφημερίδα στό χέρι. Ό  Ρό
τσεστερ ήταν νεκρός !

Ό  Ρότσεστερ είχε σκοτωθή ! Είχε αύ- 
τοκτονήσει ! Αύτό κρυβόταν πίσω άπό δλη 
τή φάρσα, αύτή τήν υστεροβουλία είχε, δ 
ταν τόν έντυνε μέ τά ροΰχα του καί τόν 
έστελνε στό μέγαρό του ; Νά έξαφανισθή 
εκείνος καί νά έμφανίση τόν Τζόνς ώς 
Ρότσεστερ.

'Ώστε αύτή λοιπόν ήταν ή λύσις τοΰ 
αινίγματος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Πανικός

Σιγά - σιγά ό Τζόνς έννόησε καί πολ
λά άλλα πράγματα άκόμη. Κατάλαβε οτι 
τό ξενοδοχείο Σαβόϋ ήταν κλειστό πιά 
γ ι’ αύτόν. Κλειστό έπίσης καί τό άμερικα- 
νικό προξενείο. Καί δέν ήταν αύτό μόνο. 
Μέ τό νά δεχθή νά παίξη γιά ίμερικές 
ώρες τόν ρόλο τοΰ κόμητος Ρότσεστερ, 
είχε διαπράξει βαρύ σφάλμα, παράπτωμα 
πού έπεφτε στή δικαιοδοσία τών νόμων. 
"Αν ήταν τίμιος, θά έπρεπε νά πή άμέ
σως τήν άλήθεια. Άπό τή στιγμή πού ξύ
πνησε θά έπρεπε νά φωνάξη τόν κ. Τσέρτς, 
νά τοΰ διηγηθή ολόκληρη τήν ιστορία, νά 
δώση τίς Αναγκαίες έξηγήσεις πρίν φύγη 
άπό τό σπίτι. Ά ντ ί νά κάμη αύτό, ό Τζόνς 
συμπεριφέρθηκε σάν νά ήταν δ Ρότσεστερ 
καί φόρεσε ροΰχα πού άνήκαν στόν Ρό
τσεστερ.

Τσαλάκωσε τήν έφημερίδα, τήν πέτάξε 
καί συνέχισε τόν δρόμο του.

Πήγε στόν σταθμό τοΰ Τσάρινγκ - Κρός, 
σέ μιά αίθουσα άναμονής, άνάμεσα σέ ά- 
γνώστους πού ούτε γύριζαν νά τόν κυττά- 
ξουν. Κάθησε σ* -ενα παγκάκι κι’ άρχισε 
νά έξετάζη τήν κατάστασί του : Είχε φάει 
τό ψωμί τοΰ Ρότσεστερ κι’ είχε καπνίσει 
?να πούρο τοΰ Ρότσεστερ. Μπορούσε νά 
ΰπερασπισθή τόν έαυτό του, λέγοντας πώς

δλα αύτά έγιναν μέ τή συγκατάθεσι τοΰ 
Ρότσεστερ, μέ τή συνενοχή του. Πώς δμως 
νά τό άποδείξη, τώρα πού ό Ρότσεστερ 
ήταν νεκρός ;

Άπό τήν άλλη μεριά πάλι, πώς ν ’ ά
ποδείξη πώς ό Ρότσεστερ ήταν νεκρός ; 
Έκτός άπό τόν Τζόνς, κανείς άλλος δέν 
ήξερε πώς ό Ρότσεστερ είχε αύτοκτονή- 
σει. Δέν άρκοΰσε νά γυρίση στό Σαβόϋ 
καί ν ’ άποκαταστήση τήν ταυτότητά του. 
Έπρεπε νά πιστοποιήση έπίσης τόν θάνα
το τοΰ Ρότσεστερ. "Επρεπε νά διηγηθή 
τί συνέβη τήν περασμένη βραδυά, νά τούς 
κάμη νά πιστέψουν πώς δ Βίκτωρ Τζόνς 
ήταν άθώος, δτι ήταν θύμα τοΰ Ρότσεστερ 
ποΰ είχε δημιουργήσει δλη αύτή τήν ιστορία 
κι’ ύστερα είχε αύτοκτονήσει.

Αύτό δέν ήταν εύκολο. Καί δέν ήξερε 
τ ί νά κάμη. Τί γύρευαν τά γράμματα τοϋ 
λόρδου Ρότσεστερ στίς τσέπες του ; Αύτή 
ή έρώτησις θά τόν έφερνε σέ δύσκολη θέ- 
σι, αν τού απευθυνόταν άπό κανέναν άνα- 
κριτή. Κι’ ό άνακριτής θά σκεπτόταν : Τί 
μηχανευόταν άραγε ό δνομαζόμενος Τζόνς, 
Αμερικανός τυχοδιώκτης, άδέκαρος, δταν 
υπέβαλλε στόν λόρδο Ρότσεστερ τήν ιδέα 
νά πάη αύτός στή θέσι του, στό μέγαρό 
του. Καί θ’ Αναρωτιόταν άκόμη.: Τί έμε- 
σολάβησε άνάμεσα στούς δυό ίδιους κι’ ά- 
παράλλακτους στά χαρακτηριστικά άνδρες, 
ώστε νά αύτοκτονήση ό Ρότσεστερ ;

Αύτές οί σκέψεις στροβίλιζαν στό μυα
λό τοΰ Τζόνς. Μοναδικό του καταφύγιο, 
μοναδική του στέγη τοΰ άπέμενε τώρα τό 
μέγαρο τών Ρότσεστερ. Θά έπέστρεφε έ
χει κι’ άργότερα θά έβλεπε πώς θά ξεμ
πέρδευε. ’Άλλωστε ήταν πιά μεσημέρι καί 
πεινούσε. Πρίν νά πάη δμως, μπήκε στά 
γραφεία τοΰ σταθμοΰ καί ζήτησε νά συμ- 
βουλευθή τό μητρώο τών "Αγγλων «ύγε- 
νών. Τό άνοιξε καί κύτταξε στό γράμμα 
Ρ : ,

«Ρότσεστερ (21ος κόμης τοϋ—). Τίτλος
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ΕΙΣΟΕ ΚΑΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΦΙΛΟΣ ; ·

Άκόμη δύ» γόησσες της όθόνης πού σάς καλοϋμε ν*  μαντεύσετε ποιές είναι καί σέ · 
ποιά φίλμ τ ίς  είδαμε έτσι. Γιά vdc σας διευκολύνουμε, σας λέμε δτι καί οΐ δύο έμψανί- J  
ζονται ώς βασίλισσες. J

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1
ΟΙ άοτέρες τής ώθόνης είναι 1) Ή "Εστερ Ούΐλλκχμς, 2) Ό  Τζόζεφ Κόττεν, 3) Ή · 

Μάριλυν Μονρόε. "Αν καί δέν τήν έχετε δή σέ τα ινία  άκόμη, έν τούτοις άσφαλως θά · 
τή μαντεύσατε άπ ’ τ ίς  πολλές φωτογραφίες της ποΰ έχουν δημοσιευβή στόν έλληνικό τύπο και · 
άπό τήν εΙκόνα της στή διαφήμισι τής 2ας σελίδος τοΰ προηγουμένου τεύχους μας. J
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άπονεμηθείς τό 1431, Κύρια ονόματα τού 
σημερινού κατόχου : Αρθούρος, Κόνεν-
γκσμπυ, Ντελαμαίαρ, πρώην ύπολοχαγός 
τών τυφεκιοφόρων. Νυμφευμένος μέ τήν 
Τερέζαν, δευτερότοκον θυγατέρα τοΰ βα- 
ρώνου σέρ Πήτερ Μέϊζον (βλέπε όνομα). 
Σπουδαί : Πανεπιστήμιον τής Άϊδελβέρ- 
γης. Γαίαι : περίπου 8.500 έκτάρια. Διευ
θύνσεις : Εις Λονδίνον, 10α, Κάρλτον Χά- 
ουζ Τέρρας. Εις Ρότσεστερ : Ρότσεστερ 
Κώρτ. «Δή Χάτς» ΐ ’ις Κόλνεϋ, Ούάίλτς. 
Μέλος τής Λέσχης τών συντηρητικών, τού 
Νάσιοναλ Σπόρτινγκ Κλάμπ, τοΰ Πέλι- 
καν Κλάμπ».

’Έκλεισε τό βιβλίο, τό ,έπέστρεψε καί 
βγήκε. Καθώς προχωρούμε, τοΰ κατέβηκε 
μιά ιδέα : Αύτός ό Ρότσεστερ ήταν μ-έ- 
λος σέ πολλές λέσχες. Γιατί νά μήν πάη 
σέ μιά άπ’ αύτές νά γευματίση ;

Καί πήγε στή «Λέσχη τών Συντηρητι
κών».

Τό γεύμα
’Ανέβηκε τήν πλατειά σκάλα ώς τό πρώ

το πάτωμα. Αύτός, ό δημοκρατικώτερος απ’ 
δλους τούς δημοκρατικούς, έμπαινε στό άν- 
τρον τής άγγλικής άριστοκρατίας, στή φω- 
ληά τοΰ συντηρητισμού !

’Άφησε τό καπέλλο καί τό μπαστούνι 
του στό βεστιάριο, έπλυνε τά xiQiu- του στήν 
τουαλέττα καί προχώρησε <πό πρώτο πά
τωμα. Προχωρώντας έπεσε πάνω σέ κά
ποιον «γνωστό πού τόν χαιρέτησε. "Τστερα 
μπήκε στή ,σάλλα. "Ολα τά τραπέζια ήταν 
πιασμένα. Ι’υναίκα δέν ύπήρχε καμμιά. 
Ά π ’ δσους βρίσκονταν έκεΐ μέσα, ένας - 
δύο μόνο τόν χαιρέτησαν. Οί άλλοι έκα
ναν πώς δέν τόν Γίδαν. 'Ένας υπηρέτης 
τόν ώδήγησε σ’ ένα τραπεζάκι άδειο.

Ό  Τζόνς κάθησε καί παρήγγειλε φιλέτο 
σολωμού, κοτόπουλο ψητό, σαλάτα,^ παγω
τό ,μέ φράουλες. Καθώς έτρωγε, ένοιωθε 
πώς δλο τό περιβάλλον έκεΐ μέσα ήταν 
έναντίον του, Ποιος ξέρει τ ί νά είχε κά
μει — δχι αύτός άλλά ό Ρότσεστερ. Αύτή 

\ ή γενική άντιπάθεια τόν στενοχωρούσε.
Καθώς έτρωγε τό παγωτό του, ένα ερώ

τημα ήρθε νά τοΰ βασανίση τό μυαλό^: 
Γιατί αύτοκτόνησε ό Ρότσεστερ ; Κανείς 
δέν αύτοκτονεί άπό έκκεντρικότητα, ουτε 
γιατί διεσπάθισε τήν περιουσία του, ούτε 
γιά ν ’ άφήση έναν σωσία στή θέσι του και 
νά σκαρώση έτσι μιά φάρσα στούς δικούς 
του. Ό  Ρότσεστερ θά έπρεπε νά είχε κά
μει μιάν ένοχη πράξι, κάτι πού θά έκανε 
τούς τίμιους άνθρώπους νά πάψουν νά τόν 
συναναστρέφωνται. "Ισως άκόμη αύτό το 
«κάτι» νά μήν είχε γίνει γνωστό, γιατί 
τότε θά τοΰ άπαγόρευαν τήν είσοδο στή 
Λέσχη. Άπό στιγμή σέ στιγμή δμως τό 
σκάνδαλο θά ξεσποΰσε.

Ό  Τζόνς σηκώθηκε καί βγήκε. Είχε ξε- 
χάσει νά πή στό γκαρσόνι νά χρεώση τό 
γεΰμα στόν λογαριασμό του — τοΰ Ρ ό- 
τσεστερ δηλαδή. Αύτό δμως ■ δεν είχε 
σημασία. Καθώς προχωρούσε, τό ίδιο ̂ ρώ
τημα τού βασάνιζε τό μυαλό : Τί είδους 
έγκλημα είχε διαπράξει ό Ρότσεστερ, ώστε 
νά θελήση ν ’ αύτοκτονήση ; "Άραγε, θά 
οδηγούσαν τώρα στό δικαστήριο τόν Τζόνς 
γιά νά δώση λόγο γιά τις πράξεις τοϋ -Ρό
τσεστερ ;

Περπατούσε1 δλο τ ’ άπόγεμα καί στρι
φογύριζαν διαρκώς στό μυαλό του οί ίδιες 
σκέψεις : Πώς θά γλύτωνε άπ’ αύτή τήν 
περιπέτεια, πώς θά κατάφερνε νά γυριση 
στήν Αμερική καί νά ξαναγίνη δ Βίκτωρ 

. Τζόνς. ι ι -  ν — .

“Οταν έφθασε στο Κάρλτον Χάουζ Τέο- 
ρας, άριθμός 10, ήταν επτά ή ώρα.

"Ο κ. Βόλς
Ό  υπηρέτης ποΰ τοϋ άνοιξε χ fjv πόρτα 

άφοϋ πήρε τό καπέλλο του, τά γάντια τοΐ 
καί τό μπαστούνι του, τοϋ είπε :

 Ό  κ. Βόλς ήρθε νά ίδή τόν κ. κόμη-
τα  τό μεσημέρι. Είπε πώς ό κ. κόμης τοΰ 
είχε δώσει ραντεβού αυτήν τήν ώρα. θ ά  
έπιστρέψη στίς επτά.

Συγχρόνως τοΰ έδωσε ένα γράμμα, ποΰ 
μόλις είχε έρθει. Ό  Τζόνς προχώρησε στό 
γραφείο κι’ είδε τό πρωινό ταχυδρομείο 
πάνω στό τραπέζι. ’Ά ν  ήθελε νά παίξη 
καλά τόν ρόλο τοϋ ώς λόρδος Ρ ότσεστερ, 
έπρεπε ν ’ άνοίγη τά γράμματά του. Τ ’ ά
νοιξε ένα - ένα.

Άνάμεσα σ’ αύτά, υπήρχε μιά πρόσκλη- 
σις σέ γεΰμα έκ μέρους κάποιας κυρίας 
Σνόρρις, ένα γράμμα άπό κάποια Τζουλι 
πού άρχιζε μέ τήν προσφώνησι «μπουλού
κο μου» κι’ άλλα άπό άγνωστα πρόσωπα 
πού τού έγραφαν γιά πράγματα ποΰ α
γνοούσε. Τό τελευταίο γράμμα, αύτό ποΰ 
τοΰ έδωσε δ ύπηρέτης δταν έμπαινε, ήταν 
γραμμένο σ’ ένα τσαλακωμένο χαρτί. Νά 
τί έλεγε :

«Προσπάθησε ν ’ άντιμετωπίσης τήν κα- 
τάστασι, άν μπορής. Δέν θ’ άργήσης νά 
καταλάβης γιατί δέν μπόρεσα νά τήν άν- 
τιμετωπίσω έγώ. Κάτω άπό τά χαρτιά τοΰ 
πρώτου συρταριού, στό γραφείο τοϋ καπνι
στηρίου μου, θά βρής ένα χαρτονόμισμα 
τών πέντε λιρών. Ρ ό τ σ ε σ τ ε  ρ».

Ό  Τζόνς άνοιξε τό συρτάρι καί βρήκε τό 
χαρτονόμισμα. Τό κύτταξε γιά λίγο κι’ έ
πειτα τό έχωσε στήν τσέπη του.

«Προσπάθησε ν ’ άντιμετωπίσης τήν κα- 
τάστασι, άν μπορής !». Οί λέξεις τού Ρό
τσεστερ άντηχοϋσαν στ’ αύτιά του σάν να 
τ ίς είχε προφέρει κάποιος δίπλα του. 'Ο 
ίδιος λόρδος Ρότσεστερ τόν εξουσιοδοτού
σε νά έμφανισθή στή θέσι του καί ν ’ άν- 
τιμετωπίση τήν κατάστασί. Τί είδους «κα- 
τάστασις» ήταν αύτή ;

Α φάνταστη ένεργητικότης τόν πλημμύ
ρισε. Ναι δποιαδήποτε κι’ άν ήταν αύτή 
ή κατάστασις, θά τήν άντιμετώπιζε.

’Ά ναψε ένα πούρο καί βυθίστηκε σέ 
σκέψεις.

Έ νας ύπηρέτης μπήκε φέρνοντας ένα 
επισκεπτήριο πάνω σ’ έναν δίσκο. Τό έπι- 
σκεπτήριο έγραφε : «Α. Σ . ΒΟ ΛΣ, 12G 
Τζερμάϋν Στρήτ».

—Πες του νά περάση ! είπε δ Τζόνς. 
ι’ιΣ έ λίγο μπήκε ένας άνδρας, κάπου πενήν
τα  έτών, (εύσωμος, ντυμένος μέ μαύρη 
ρεντιγκότα καί, παρά τή ζέστη, μέ μαΰρο 
παλτό μέ μεταξωτά ρεβέρ. Τό πρόσωπό 
του ήταν σκληρό, τό δέρμα του παχύ, τό 
χρώμα του γαιώδες, ή μύτη του χοντρή. 
'Ο ύπηρέτης βγήκε. Οί δυό άνδρες έμειναν 
μόνοι.

'Ο άγνωστος πλησίασε στό τραπέζι κι’ 
άφησε τό καπέλλο του. "Τστερα πήγε ώς 
τήν πόρτα, τήν άνοιξε γιά νά βεβαιωθή 
δτι ό υπηρέτης είχε άπομακρυνθή, τήν ξα- 
νάκλεισε καί γύρισε κοντά στό γραφείο. 

—Λοιπόν ; Τά έχετε τά χρήματα ;
"Ενας άλλος στή θέσι τοΰ Τζόνς θά ρω- 

τοΰσε : «Ποιά χρήματα ;». 'Ο Τζόνς ομως 
περιωρίσθηκε ν ’ άπαντήση :

- Ό χ ι .
 Μέ κοροϊδεύετε, λοιπόν ; είπε ό Βόλς.

Μοΰ είχατε ύποσχεθή δτι τά λεπτά θα τα 
είχατε έδώ, σήμερα τό μεσημέρι. Μοΰ δώ
σατε ραντεβού. Δέν σάς βρήκα. ’ Ερχομαι 
τώρα καί...

—Τί θά κάνατε, είπε ό ̂  Τζόνς ήρεμα, 
ftv δέν σάς έδινα τά λεπτά ;

( Η συνέχεια είς τό προσεχές)

Η "Ινγκριντ Μπέργκμον δπως έμφανίζε- 
rai στήν ταινία «Έ μεΐς οΐ γυναίκες»

" Ε Μ Ε ΙΣ  
Ο Ι  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ »

Μ ιά]τα ινία  με θέμα την 
ιδιωτική ζωη 4 γοησσών

Μιά τελευταία είδησις πού μεταδίδεται 
μόλις τώρα άπό τήν ’Ιταλία, άποδεικνύει 
δτι δ ιταλικός νεορεαλισμός προωθεί ά
κόμη περισσότερο τά επαναστατικά του 
δρια. Μεταβάλλει καί τούς έπαγγελμα- 
τίες άκόμη ήθοποιόύς σέ κοινούς άνθρώ
πους : Ό  Τσαβατίνι, πρότεινε στήν ”Ιζα 
Μιράντα νά παίξη σέ μιά ταινία παρμε- 
νη άπό τήν ιδιωτική της ζωή.

Ή  ’Ίζα , στήν άρχή άρνήθηκε, έπειδή 
φοβήθηκε μήπως τήν χαρακτηρίσουν γιά 
ματαιόδοξη ποΰ θέλει νά αύτοδιαφημισθή. 
Ά λλά ό Τσαβατίνι τής ώρκίστηκε^ δτι η 
ταινία της, δπως αύτός τήν εννοούσε θά 
είχε τή μορφή μιάς πραγματικής πρά- 
ξεοις ταπεινώσεως. Ή  ’Ίζα  πεισθηκε καί 
δέχθηκε, ΰπό τόν δρον δμως δτι καί άλ
λες «γόησσες» θά δέχονταν έπίσης νά με

ταφέρουν ένα επεισόδιο τής ιδιωτικής τους 
ζωής στήν όθόνη. ’Έτσι, γράφηκε τό σε
νάριο τοΰ φίλμ « ’Εμείς οί Γυναίκες», πού 
θά είναι κάθε άλλο παρά κολακευτικό γιά 
τίς στάρ πού συμμετέχουν. Ή  ”Ιζα Μι
ράντα θά ίχη ώς σι\ιιπρωταγωνίστριες 
τρεις άπό τίς συναδέλφους καί άνταγω- 
νίστριές της : Τήν ’Ινγκριντ Μπέργκμαν, 
τήν Αλίντα Βάλλι καί τήν Ά ννα  Μα- 
•νιάνι. .

Καθεμιά άπό τίς σκηνές( τοϋ φιλμ, 
γραμμένη σύμφωνα μέ τίς έξομολογήσεις 
πού έκαναν στόν συγγραφέα^ οί μέλλουσες 
έρμηνεύτριες, θά παρουσιάση μιάν οψη 

■ ξεχωριστά άνθρώπινη. (
Θά δούμε τήν ”Ιζα Μιράντα νά διω- 

χνη τήν καμαριέρα της, ύστερα άπό μιά 
βίαιη σκηνή.

Τό σκέτς τής ”Ινγκριντ Μπέργκμαν 
θά παρουσιάση σάν κύριο πρόσωπο ·ιιλ... 
κόττα, ποίι θά άποτελή τό άντικείμενο ό
λων τών καυγάδων καί τών συμφιλιώσεων 
τής οίκογενείας Ροσσελίνη. >

Τό μέρος πάλι τής ’Αλίντα Βαλλι θά 
δείχνη πώς ή ηθοποιός χρησιμοποίησε κά
ποτε τά δπλα ποΰ τής είχε χαρίσει ή δό
ξα γιά νά πάρη τόν μνηστήρα μιάς φί-

η "Οσο γιά τήν έξομβλόγησι τής νΑννα.ς 
Μανιάνι, οι «άρμόδιοι» τηρούν άκόμη αύ- 
σΐηρή μυστικότητα...



πενσών γνώρισε Ιναν νε
αρό 18 έτών καί τόν σύσ
τησε σ’ ενα στούντιο, *0 
νεαρός ύπέστη τή δοκιμα
σία φωτογενείας καί φω- 
νογενείας, βρέθηκε κατάλ
ληλος κα'ι υπέγραψε συμ
βόλαιο γιά τρία φίλμ. Τό 
πρώτο είναι ή «Έχθρά» 
στό όποιο συμπρωταγωνι
στεί μέ τήν Έλίζα Σεγ- 
κανί καί τήν Κοζέττα 
Γκρέκο.Τό δεύτερο είναιοί 
«Αναμνήσεις καί φιλιά» 
στό όποιο παίζει παρά τό 
πλευοόν τών Ζώρζ Γκετα- 
ρύ, Λουί Μαριάνο, Ούλ- 
μέρ, Φιλίπ Λεμαίρ καί Κα- 
τερίν Έράρ. Τό τρίτο θά 
είναι ό «Άρτανιάν έναν- 
τίον Σΐρανό», τοΰ οποίου 
δέν άνε'κοινώθη άκόμη ή 
διανομή τών ρόλο>ν.

ψ·Η  ΑΡΛΕΝ ΝΤΑΛ 
έχει κάποιον μίστερ Μπίγκ 
στήν καρδιά της καί αυ
τός είναι ό λόγος πού, ά- 
φοΰ άπέρριψε κάθε πρό- 
τασι συμφιλιώσεως μέ τόν 
Λέξ Μπάρκερ, τόν έχώρι- 
σε τελικά. "Ολο τό Χόλ- 
λνγουντ έμεινε κατάπλη
κτο άπ’ αύτή τήν συμπερι
φορά γιατί έδώ καί κάμ
ποσον καιρό, ή κοκκινο- 
μαλλσϋσα γόησσα είχε ζη
τήσει νά παραιτηθή άπό τό 
στούντιο της γιά νά μπορή 
■νά βρίσκεται κοντά στόν 
Λέξ.

©■ ΤΟ ΙΔΙΟ συμβαίνει 
καί μέ τήν Τζέην Γουάϊ- 
μαν γιά τήν όποία δέν πι
στεύεται οτι θά τά ξανα- 
φτιάξη μέ τόν ανδρα της, 
Τρέϊβις Κλήφιντ. Έρο>- 
τεύθηκε τό γεροντοπαλή- 
καρο Κρέγκ Μπότζερ καί 
λέει οτι θά πή τό «ναι» άν 
τήν ζητήση σέ γάμο.

ι*=Η ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟ- 
ΤΖΕΡΣ έχει τρελλαθή μέ 
εναν Παρισινό δικηγόρο, 
29 έτών τόν Ζάκ Μπερ- 
ζεράκ, τόν όποιον συνήν- 
τησε στό τελευταίο της 
ταξίδι c'τήν Ευρώπη. Ό  
δικηγόρος αύτός φαίνεται 
πώς είναι —αν κρίνη κα
νείς άπό τή μύτη του — 
κατ’ εύθείαν γραμμή από
γονος τοΰ Συρανό ντέ 
Μπερζεράκ. Οί κακές 
γλώσσες ομως τοΰ Χόλλυ
γουντ λένε οτι τό ειδύλ
λιο αύτό δέν θά έχη συνέ
χεια£ δχι επειδή έκεΐνος 
είναι... μυταράς, άλλά έ- 
πειδή έχουν διαφορά ήλι- 
ν.ίας.

& Η ΛΩΡΗΝ ΜΠΑΚΩΛ, καθώς ξέρετε 
είναι μιά άπό τίς πιό ελκυστικές στάρ τοΰ 
Χόλλυγουντ. Ξέρετε έπίσης οτι οί συνάδελφοί 
της τήν ώνόμασαν «Τό βλέμμα» (The look) 
έπειδή ή ματιά της είναι πιό μοιραία καί πιό 
πολυσήμαντη άπό δλων τών άλλων γοησσών. 
Μιά μέρα λοιπόν, ή γοητευτική Λώρην, είχε 
καλέσει σέ γεΰμα στό σπίτι της τόν γιατρό 
Μάρτσον καί αύτός θέλοντας νά τήν πειράξη 
τής είπε :

—"Αν καί είσθε βασίλισσα τοΰ σέξ - άπ- 
πήλ, ιν  τούτοις δέν παύετε νά είσθε καί γυ

ναίκα. Γ ι’ αύτό υποθέτω οτι θά ήταν μεγάλη 
ή έπιτυχία σας άν ξέρατε δτι κάποιος σάς 
άγαπά αποκλειστικά γιά τήν ομορφιά τής ψυ
χής σας καί οχι γιά τήν ομορφιά τοΰ προσώ
που σας.

Ή  Λώρην χαμογέλασε καί δείχνοντας στόν 
γιατρό τό πιάτο μέ τόν νοστιμώτατο αστακό 
ποΰ είχε μπροστά του, άπάντησε :

—Τί έκτιμάτε περισσότερο, γιατρέ, άπ’ αύ
τό τό μαγειρικό αριστούργημα : Τίς βιταμίνες 
του ή τήν μυρωδιά καί τή νοστιμάδα του ;

*8= Ο ΦΡΑΝΚ ΣΙΝΑΤΡΑ είπε στοΰς δη
μοσιογράφους τοΰ Χόλλυγουντ οτι θά πάη 
στήν ’Αφρική νά συνάντηση τή γυναίκα του, 
τήν ”Α6α Γκάρντνερ, νά περάση μαζί της τά 
Χριστούγεννα. Ή  Ά β α  Γκάρντνερ είπε σέ 
’Αφρικανούς δημοσιογράφους δτι θά πάη στό 
Χόλλυγουντ, νά περάση τά Χριστούγεννα μέ 
τόν άντρα της, τόν Φράνκ Σινάτρα. Έπομέ- 
ν,ως, αν πραγματοποιήσουν κι’ οί δυό τίς προ
θέσεις τους, θά περάσουν τά Χριστούγεννα 
χωριστά. Καί ή μέν Ά β α , πού θά γυρίση 
στήν Αμερική, θά βρή παρέα. 'Ο Φράνκ δ
μως πώς θά τά βολέψη στή Μαύρη ’Ήπειρο ;

ί ’? Η ΤΖΗΝ ΚΡΑΙΗΝ, τής δποίας δη
μοσιεύομε παραπλεύρως τή φωτογραφία, δέν 
παραχώρησε, έπί πληρωμή, τό ονομά της γιά 
νά χρησιμοποιηθή ώς μάρκα σ' ένα νέο εί
δος στηθόδεσμων πού λανσάρει μιά αμερι
κανική βιομηχανία. "Οταν τή ρώτησαν γιατί 

άπέρριψε τόσες χιλιάδες 
δολλαρίων πού τής προσέ- 
φεραν γ ι’ αύτό, ή Τζήν 
είπε :

—Άπλούστατα, γιατί έ
γώ δέν φοράω ποτέ σου
τιέν...

«=Η ΓΝΩΣΤΗ γαλλίδ« 
καλλιτέχνις τοϋ κινηματο- 
γράφου Μαντελέν Ρομ-

μέ Χριστουγεννιάτικα στολίδια καί 
ιδίως τά παράθυρα, τό τζάκι καί τήν 
τραπεζαρία. ’Ιδιαίτερη φροντίδα δί
νουν στις κάλτσες πού θά κρεμά- 
ση καθένας στό τζάκι καί οπου δ 
«Σ άντα  - Κλάους» θά άφήση τά 
δώρα του. Οί γόησσες τοΰ Χόλλυ
γουντ, τίς κάλτσες αυτές τίς κά
νουν μεγάλες κι’ άπό διάφορα υφά
σματα άκόμη καί. . . λαμέ. ’Άλλες 
κεντούν διάφορα μοτίφ επάνω ά- 
νάλογα μέ τά γοΰστα έκείνου στόν 
όποιον άνήκουν ή κάλτσες.

Καί τά δώρα τους : Αύτά συνα
γωνίζονται τό ένα τό άλλο σέ πρω
τοτυπία. Χαρίζουν δ,τι δμορφο καί

Τ Α ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ είναι 
μιά %τό τίς μεγαλύτερες γιορ

τές τής αίθρωπότητος καί κάθε 
χώρα, κίΐ&ΐΐΐιπόλις τά γιορτάζει μέ 
ιδιαίτερο Λόπο καί ξεχωριστό χρώ-

Στήν ’Αμερική ιδιαίτερα γιορτά
ζονται μέ ολη τή λαμπρότητα ποΰ 
διαθέτει ή πλούσια αύτή χώρα, καί, 
φυσικά, τό· Χόλλυγουντ δέν υστερεί 
καθόλου στόν έορτασμό. Α πεναν
τίας μάλιστα, οί γιορτές καί οί 
παρελάσεις ποΰ γίνονται έκεΐ, εί
ναι παροιμιώδεις.

Μόλις μπή ό Δεκέμβριος δλα τά 
καταστήματα τοΰ Χόλλυγουντ στο* 
λίζονται μέ τά Χριστουγεννιάτικ< ι 
καλά τους. Σ ’ αύτά θά πάνε δλοι οί 
αστέρες νά ψοννίσουν τά δώρα τους 
καί δέν είναι μικρό πράγμα αύτό. 
Γιατί τά δώρα τών αστέρων έχουν 
καί άστρονομικές τιμές J

Είναι άδύνατο νά περάση μιά μέ
ρα χωρίς νά γίνη καί μιά παρέλα- 
σις στό Χόλλυγουντ. Μά ή μεγα
λύτερη γίνεται τήν παραμονή,, Ά 
πό τήν κεντρική λεωφόρο τοΰ Χόλ
λυγουντ, πού λέγεται αύτή τήν έ- 
βδοιιάδα λεοιφόρος τοΰ «Σ άντα 
Κλάους» («Σ άντα Κλάους» είναι δ 
άμερικανός Άγιοβασίλης, ποΰ μοι
ράζει τά δώρα στά μικρά παιδιά), 
θά παρελάσουν δλοι σχεδόν οί άστέ- 
υες, πάνω σέ άρματα. Πολύς κό- 
σιιος μαζεύεται έκεΐ, κι’ άπό άλλες 
πόλεις άκόμη, γιά νά θαυμάση τοΰς 
αγαπημένους του ηθοποιούς-

Αύτή τήν εύκαιρία περιμένουν καί 
πολλά άσημα ταλέντα γιά ν ’ άνα- 
δειχθοΰν. Διάφορες στάρλετ σχημα
τίζουν μικρά μπαλέττα καί παρε
λαύνουν χορεύοντας στούς ήχους 
μιάς μουσικής μέ τήν κρυφή ελπί
δα νά τίς προσέξη τό μάτι κανε- 
νός παραγο>γού.

Γιά τά παιδιά, τό πιό ενδιαφέρον 
τιιήμα τής παρελάσεως είναι οί «κά- 
ου—μπόϋς». Έπί κεφαλής τους βρί
σκεται πάντα ό Τζήν ”Ωτρυ μέ τό 
περίφημο· ιϊλογό του «Τσάμπ>ον>. 
Ακολουθούν ό Τσάρλς Στάρρετ, δ 
Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν, δ Μπίλ ’Έλ- 
λιοτ καί άλλοι. Πάνω στά θαυμά
σια άλογά τους κάνουν διάφορα 
παιχνίδια καί «κόλπο» πού ενθου
σιάζουν μικρούς καί μεγάλους.

Άπό τά άρματα συνήθο>ς τό 
ώραιότερο είναι τής Ντόροθυ Λα- 
μούρ μέ τούς φίλους της Μπόμπ 
Χόπ καί Μπίνγκ Κρόσμπυ. Πάνω σ’ 
αύτό πέρυσι είχαν μιά μικρή ζούγ-

Χρίστοι ν  ννιάτικο πάρτυ Αστέρων τοϋ Χόλλυγουντ Ή ' Ανν Μιλλερ, ή 
Βέρο: " Ελ;ν, ό Τζόννυ Τζόνστον, ή Κάθριν Γκραίήζον καί 6 Ρόμπερτ 
ΣΙτάκ έτοιμάίζονται νά ττιοϋν γ ιά  νά χαιρετήσουν τί) μεγάλη μέρα.

ρελάση, ό Μπίνγκ Κρόσμπυ δέν 
θά βρίσκεται πάνω σ’ αύτό. Ό  θά
νατος τής γυναίκας του Ντίξυ τόν 
εχει κυριολεκτικά συντρίψει. Έ ξ 
άλλου, τώρα τελευταία, δέν τά 
πάει καί τόσο καλά μέ τόν άλλοτε 
αχώριστο φίλο του Μπόμπ Χόπ.

Τό τελευταίο άρμα είναι πάντοτε 
ένα μέ τόν "Αγιο Βασίλη ποΰ τόν 
υποδύεται κάποιος ήθοποιός. Αύτός 
ρίχνει παιχνίδια στά παιδιά πού έ
χουν μαζευτή έκεΐ περιμένοντας ά
πό τό πρωί.

Τά Χριστούγεννα είναι έπίσης 
καί μιά κατ’ έξοχήν οικογενειακή 
γιορτή. Κι’ οί άστέρες, δπως κι’ 
δλοι οί άνθρωποι, τήν έορτάζουν· δ- 
σο καλλίτερα μποροΰν. Πολλοί τρα
γουδούν άποβραδΰς τά κάλαντα σέ 
σπίτια καί τά ποσά ποΰ μαζεύουν 
τά στέλνουν σέ διάφορα νοσοκομεία. 
Ά λλο ι έπισκέπτονται τά νοσοκο
μεία καί ψυχαγωγούν οσους ή μοί
ρα τοΰς έρριξε στό κρεββάτι αυ
τές τίς μέρες. Καί οί περισσότεροι, 
ιδιαίτερα δσοι έχουν παιδιά, προσ
παθούν μέ κάθε τρόπο νά χαρούν 
μαζί τους τή μεγάλη μέρα.

Δέν υπάρχει σπίτι ποΰ νά μή 
στολίση τό δένδρο του καί μάλιστα 
δχι ένα μόνο. Πολλοί στολίζουν ά
πό ένα σέ κάθε δωμάτιο τοϋ σπι
τιού. Διακοσμούν δλες τίς γωνιές

έξωφρενικό μπορεί νά συλλάβη ή 
εκκεντρική φαντασία τους, μέ τό 
όποιο δχι μόνο νά ευχαριστήσουν 
τοΰς φίλους τους άλλά νά προκα-

Ή Φύλλις Κίρκ, ή 
γνωστή στάρ της ε 
ταιρείας Γουώρνερ, ά* 
φοΰ έστόλισε τό Χοι- 

στουγεννιάτικο δέν
δρο της, έκτελεΐ τά 
καθήκοντα τοϋ «Σάν
τα Κλάους» και γ ε 
μίζει μέ πακέτα δώ
ρων τΙς κάλτσες που 
εχαν κρεμάσει oi δι
κοί ΤΓ/ς στό τζάκι. Ή 
Φύλλις μοιράζει πολ
λά δωρα καί- παίρνει 
έπίσης πολλά. Πέρυσι 
δμως είχε πάθει τό έ- 
ζής : Δώδεκα φίλοι 
της τής έστειλαν γ ιά  
δώρο άπό... ένα νεσε- 
σαίρ τουαλέττας 'Αλ
λά  ή Φύλλις δέν στε
νοχωρήθηκε. Κράτησε 
ένα γ ιά  τόν έαυτό 
της καί τά υπόλοιπα 
11 Θά τά στείλη έ
φέτος σέ Ισάριθμες φ ί
λες της. Περιττό νά 
προσθέσω με ότι αύτό 
ποΰ κράτησε γ ιά  τόν 
εαυτό ΤΓ-ς ήταν τό 
πολυτελέστερο καί ά- 
κριδώτερο Ή κασσε- 
τίνα του ήταν στολι- 
σιμένη μέ χρυσάφι καί 
διαμαντάκια. Τής τό 
είχε χαρίσει ένας ®ιο- 
μήχανος σοκολάτας 
πού είναι θαυμαστής 
της.

J , y '
λέσ&υν ταυτόχρονα καί τόν θαυμα
σμό τους.

Άπό τίς στάρ, πιό γενναιόδωρη 
θεωρείται ή Τζόαν Κράουφορντ. 
Δέν ξεχνά ούτε τόν τελευταίο τε
χνικό τών στούντιο στό όποιο γύ
ρισε ταινίες ή τό παιδάκι μιάς ά
σημης στάρ ποΰ έπαιξε μαζί της 
κάποτε. Κάθε χρόνο διαθέτει μεγά
λα ποσά γ ι’ αύτά τά δώρα.

Ή  Έλίζαμπετ Ταίηλορ έστειλε 
πέρυσι άπό μιά κούκλα σ’ δλους 
τούς φίλους καί τίς φίλες της κι’ οί 
κοϋλκες αύτές ήταν μινιατούρες τοΰ 
εαυτού της. Φέτος ή Έλίζαμπετ πε
ριμένει νά γίνη μητέρα άπό ώρα σέ 
ώρα καί είναι πιθανόν τίς μέρες 
αύτές νά τίς περάση σέ κανένα μαι
ευτήριο. Κι’ άσφαλώς, τό δώρο ποΰ 
θά τής φέρη δ «Σάντα-Κλάους» θά 
είναι μιά ζωντανή μινιατούρα τοϋ 
έαυτού της.

Ή  Τζέην Πάουελ στέλνει ώς 
δώρα συνήθιος δίσκους μέ τό τε
λευταίο τραγούδι της. Ό  Γουίλλιαμ 
Χόλντεν αγοράζει στά παιδιά του 
παιχνίδια ά π ό ... σοκολάτα ! « ’Έ 
τσι κι’ έτσι, τά παιχνίδια δέν θά 
ζήσουν, στά χέρια τών παιδιών μου, 
παραπάνιο άπό δυό μέρες» λέει. 
«Λοιπόν, άς τά φάνε τή δεύτερη 
μέρα νά έχουν διπλή εύχαρίστησι».

Φυσικά, έμείς κοινοί θνητοί δέν 
μπορούμε' νά τούς συναγωνισθούμε 
σέ πρωτοτυπίες γιατί έκεϊνοι έχουν 
δλα τά μέσα γιά νά ικανοποιήσουν 
κάθε γούστο τους. ’Άνθρωποι, συ
νηθισμένοι νά ζοΰν μέσα στήν λάμ- 
ψ ι καί τήν πολυτέλεια κάθε μέρα, 
προσπαθούν τίς μέρες αι’ιτές νά τίς 
λαμπρύνουν άκόμη περισσότερο. Καί 
κατορθώνουν συχνά μέ τίς ονειρώ
δεις παρελάσεις καί τίς μαγευτικές 
καί μεγαλόπρεπες δεξιώσεις τους νά 
ξεπεράσουν κι’ αύτά άκόμη τά παρα
μύθια τής Χαλιμάς....

Ρ . ΒΕΛ.

κλα στήν οποίαν ή «Ντόντυ» φάν
ταζε σάν ένα έξωτικό λουλούδι, τυ
λιγμένη σ’ ένα περίφημο «σάρογκ». 
Έφέτος δμως δέν πρόκειται νά πε
ράση τέτοιο έλκηθρο ή, κι’ άν πα-



5 ΚΟΙΝΟΝ
Τά  φ ίλ μ  ε ΐ ν α ι  
ε υ κ ο λ ο ν ό η τ α

Υπό Ά ντρ ιου  Μπούκαναν

Άφοΰ 6 κινηματογρά
φος έγινε ενα ώττό τά 
κυριώτερα μέσα ψυχαγω
γ ία ς  τού συγχρόνου αν
θρώπου, οΐ τταιροογωγοϊ άν- 
τελι^ψθησαν δτι βα 'έπρε
π ε  ν ά  τροφοδοτήσουν 
δλες τ ις  τάξεις καί όλες 
τ ίς  ήίλικίες, και γ ιά  νά τό 
κατορβώσουν έπρεπε να 
■παρουσιάσουν ε^υττνα φ τ ι
αγμένες καί εύκολονόητες 
ιστορίες η έργα . Κ  Γ <χΰ- 
τό έκαμαν. Γ ιά νά τό κα
ταλάβετε καλύτερα αύτό, 
ξεχώστε γ ιά  μιά στιγιμη 
δτι μιλάμε γ ιά  φιλμ καί 
ττάρτε στά χέρια σας μι
άν έφημερίδα. Χωρίς άλ
λο διαβάζετε εφημερίδα 
καί ξέρετε ττόσο εύκολο 
Είναι νά τήν καταλάβετε 
είτε ρίξετε οππλώς μιά μα
τ ιά  στα μεγοιλα γραμμα- 
τα , ε ίτε την οιαδασετε Ο
λη. Τώρα αφήστε τ ις  ειφη- 
μερίδες καί οιαΑέξτε ενα 
κοολό βιβλίο, κανένα λογο
τεχνικό έργο, καμμιά -ιτοι- 
(ΐτιικιή σίΜΛογή. ζιια&αστβ 
γ ιά  λ ίγο  και άμεσως «α 
όητε Οτι ή ττροσοχη σας 
■πρεττει νά συγκέντρωση ο
λόκληρη ττάνω στο κείμε
νο ττοΰ διαδαζετε και οα 
χί/ειασΊίη τ τ ρ ο σ τ τ α υ ε ι α  
γ ι ' αύτο. Η λογοτεχνία 
ζητάτε ι κάτι άττό σ ά ς !

Γ ι’ αύτό τά λογοτεχνι
κά έργα διαβάζονται jio 
νον αττό έκείνους ττού έ
χουν άνατττύξει καττοια ά- 
γαττη γ ιά  τη φιλολογία 
γενικά. Κι’ αύτό άσφα 
λωΐς τΓροϋτταβέτει ένα ε ί
δος μυήσεως ττού άποκτά- 
τα ι μέ μελέτη ,καί γνώσεις 
ειδικές.

Τό ίδιο συμβαίνει και 
μέ δλες τ ις  αΛλες τέχνες. 
Πρέπει νά τ ις  ττλησιάζη 
κανείς σ ιγά , μέ υπομονή, 
νά  κ α τ α β ο λ ή  ττροσοχη, νά 
ο κ ε φ β η ,  νά έχη ώηιοκτησε. 
προηγουμένως ώρισμένες 
γνώσεΐις καί τότε, χωρίς 
σχεδόν νά τό κατοβλαβη κι 
6 ίδ ιος, β’ άρχίση νά νοι- 
ώθη τό νόημα ένος -ποιή
ματος, ένός ττίνακος ζω 
γραφικής ή ένός μουσικού 
κομμοπΊοΟ .

Βλέπετε λοιττόν ττόσο 
διαφορετική είναι ή άττο- 
στολή τής έφημερίδος. 
Λέν χιρειάζεται  ̂ καμμια 
μύησις η προσπάθεια γι 
αύτήν. Γίνεται άμέσως ά«- 
«ιλητττή καί νοητή. Ό

σκοττός της είναι νά πλη
ροφόρηση μέ σύντομο καί 
κάπως ευχάριστο τρόπο, 
το κοινον. Καί παρ δίλο 
που η έφημεριοα περιέχει 
συχνά αρορα γραμμένα ά- 
πο τούς καλύτερους συγ
γράφεις καί οιανοομμε- 
νους, ή δημοσιογραφία 
δεν μπορεί να σεωρηοη 
σαν Λογοτεχνία.

Εκατοιμιμυρια ανθρώ
πων διαδα^,ουν ικαί άπο- 
λαμβανουν την εφημερίδα 
ελάχιστοι όμως απο αυ
τούς διαβάςουν ψ ι Α οΛ ο y ι 
κα εργα, ειτε διότι όέν ά- 
νέπτυςαν μιά κλίσ ι, ένα 
«γούστο» γ ι ' αυτα, είτε 
διότι δεν έχουν τον άπαι- 
τοιχμενο καιρό. ‘Μ έφημε- 
ριοα δεν τους ζητάει νά 
σκεφβοιιν, σκέπτεται έκει- 
Hl γ ιά  λογαριασμό τους. 
t iv a i κι’ αυτό ένα απο 
τα χαρακτηριστικό στοι
χεία του κα·ρου μας, η α 
ποφυγη της σκεψαος της 
οιανοηρτι^ης ττροστιαυείο,ς !

Ό  Κινηματογράφος, 
γ ια  νά γυρίσουμε τιολι 
οτο κύριο οεμα μοίς, είναι 
σαν την έφημεριοα. Κι' 
αυτός τροφοοοτει εκατομ
μύρια ανορωπων, καί γ ιά  
να επιιτυχη, αφού απευΰυ- 
νεται σε κοινον μέ την 
πιο πλατειά σημασία της 
λεςεως, πρεπει νά μην ε
χη απαιτήσεις προσπα- 
&<.ιας απο τους *>εατάς. 
Και γ ι ’ α^τό παρουσιαζει 
ra εργα του σέ Λπλέ,ς μορ
φές, σάν ένα πελώριο ει
κονογραφημένο βιβλίο. 
Λεν χρειαζεται καιμμιά 
προεργασία, μύησις ή 
γνώσεις γ ιά  νά καταλάβη
κανείς.

Μπορείτε νά φαντασβή- 
τε  τ ί οα συνέβαινε άν τα 
φιλμ δέν ήταν έτσι φ τιαγ
μένα, ώστε νά γίνωνταί 
αντιληπτά καί νά ευχαρι
στούν τά εκατομμύρια 
τών θεατών πού καταλή
γουν σ τίς  σκοτεινές σάλ- 
λες : άπλούστατα, δέν Θά 
είχε ό κινηματογράφος τή 
σημερινή δημοτ ι κότητά 
του.

Άκριβολογώντας, πρέ
πει νά πούιμε ττώς τά «έμ- 
ττορικά» φιλμ δέν είναι 
τέχνη. Υπάρχουν έξαιρε 
j-εις, άλλά τό μέσο έπίπε- 
δο τού σημερινού κινημα
τογραφικού προγράμμα
τος, φτιαγμένο μέ τόν 
σκοπό νά δι ασκεδάση το

ιτλατΰ «Οίνον βρίσκεται 
τόσο μακρυά άπό τήν Τέχ 
νη, δσο κ,Γ ή έφημερίδα 
άπό τή λογοτεχνία. Εΐναι 
σπουδαία ή διαπίοττωσις 
αύτή, γ ια τ ί, ικαθως άργό
τερα Θά παρακολουΒήσω- 
με τόν τρόπο μέ τόν ό
ποιο φτιάνονται τά διάφο
ρα φίλ|μ, Θά δούμε δτι 
πολλά άπ ’ αύτά πραγμα
τικά  δικαιολογούν τήν 
κατάταξί τους στά έργα 
Τέχνης καί τό γεγονός δτι 
δέν βλέπομε συχνά τέτοια 
έργα, θά μελετηρή μέ έν
διαφέρον ιδιαίτερο.

Ό  άΐνβρωπος 
πίσω άπ© τό  μ ικ ρ ό  
γ υ ά λ ιν ο  n a p αΟυρο

Σπουδαίο ρόλο στήν έ- 
π ιτυχ ια  μιαις τα ιν ία ς ira ii 
ςει Λ.αι ό τροπος της 
ι ιρ ο δ ο Λ η ς  της.

ΆΑήσεια, πόσοι άπό 
σάς σκεφυηκατε ποτέ τους 
μηχανικούς, αύτούς ττου 
βρίσκονται π ισω , εκεϊ ψη
λά στήν καμπίνα προοο- 
ληβ; Αύταί είναι ύπέύθυ- 
νοι γ ιά  τήν 'καθαρότητα 
της φωτογραφίας». γιά  τή 
σταοερότητα της προβο
έλεγχο ικαί τήν άποδοσι 
λής τού φιλμ καί γ ιά  τον 
του ήχου τών μεγάφωνων., 
Αυτοί πρέπει να παρακο
λουθούν δ ι α ρ κ ώ ς  τήν 
προβολή.

©ά ‘προσέξατε δτι πολ
λές φορές τό φίλμ πού 
παρακολουθείτε γίνετα ι 
Θολό γ ιά  λίγο ή σχεδόν 
έξαφανίζεται. Αύτό οφεί
λεται στά τόξα ττού δη
μιουργούν τήν μεγάλης 
έντάσεως φωτενή ιτηγη 
(τής προβολής. Εΐναι δύο 
κομμάτια άνΘρακος, πού 
άπέχουν μερικά έκατοστά 
καί πού μεταξύ τους δη- 
μιουργεϊται ενα φωτεινό 
‘τόξο (βολταϊκό τόξο) τό
σο λαμπρό, πού δέν μπο
ρεί νά το κυττάξη άνθρώ 
πινο μάτι. Τό κάψιμό 
τους τό παρακολουθούν οί 
μηχανικοί άπό ένα χρωμα
τιστό τζάμι, ©ά ήταν δύ
σκολο νά σάς δώσωμε νά 
καταλάβετε καί τ ίς  α ίτ ι
ες τών άλλων άνωμαλιώνί 
τής προβολής, γ ια τ ί θά 
έπρεπε τουλάχιστον να 
έχετε έπισκεφθή καμμιά 
φορά μιά καμπίνα προβο
λής,

Τελευταία έρχάμαστε 
στόν ήχο. Αύτός πρέπει 
νά είναι κανονικός, ούτε 
μεγάλη)ς έντάσεως, άλλά 
ρύτε καί Ασθενής. Ή εντα- 
σ ίς  του έξαρτάται ικαί ά 
πό τό πόσο γεμάτη εΐναι 
ή αίθουσα, γ ια τ ί ή παρου
σ ία  πολλών άνθρώπων 
προκαλεΐ μεγάλη άπορρό 
φησι τού ήχου, ένώ σ' ένα 
άδειανό σινεμά άνακλά 
(ται στοΰς τοίχους καί 
στήν όροψή καί γ ίνετα ι 
τρομερά δυνατός.

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τί 
εΐναι τό φίλμ,— Ή φωνο
ληψία «λπ.

"Ενα α ν έ κ δ ο τ ο

"Ολοι ξέρουν οτι ό Γκάρυ Κοΰπερ εί
ναι έιϊ.δέξιος καβαλλάρης. Έκείνο πού 
ίσως, πολλοί αγνοούν είναι οτ*, στό 
γύρισμα τής τελευταίας του ταινίας 
«"Οταν χτυπά ή Νέμεσις», κόντεψε νά 
τήν πληρώση γιά  καλά... Ά λλά ας 
πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά 
τους...

"Οπως είναι γνωστό, οι κινηματο
γραφικές εταιρείες τοΰ Χόλλυγουντ δέν 
άγκάζαρουν μονάχα ήθοποιοΰς, άλλά 
καί... ζώα. ’Έχουν κι’ αύτά τοΰς ρό
λους τους στά διάφορα εργα.

Ό  Γουάϊλφάίερ, είναι ενα άπό τά 
πιό δυναμικά άλογα τοϋ Χόλλυγουντ. 
Είναι τό πιό άτίθασσο άλογο ποΰ ελα- 

I 6ε ποτέ μέρος σέ γύρισμα ταινίας. "Ο
ταν άποφασίσθηκε ή χρησιμοποίησι τοϋ 
Γουάϊλφάίερ στήν ταινία «"Οταν χτυ
πά ή Νέμεσις», ολοι είχαν ύπ’ δψε*. 
τοτ'ς πώς, άφοϋ αναβάτης του θά ήταν

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ
διεκδικε! εφέτος

Ό  καιρός τής απονομής τοϋ βρα
βείου Όσκαρ πλησιάζει. Οί παραγω
γοί έτοιμάζουν τά «άτοΰ» τους. Οί πε
ρισσότεροι τά έχουν ήδη έτοιμα καί τά 
φυλάγουν ζηλότυπα γιατί φοβούνται μή
πως, αν τά εμφανίσουν πιό γρήγορα, 
άπ’ όσο πρέπει, «μπαγιατέψουν» εως 
οτου ελθη ή ιορα τοϋ βραβείου. ’Ανάμε
σα στοΰς παραγωγούς ποΰ έτοιμάζουν 

τώρα μέ μεγάλη προσοχή τά φίλμ τά 
όποία θά διεκδικήσουν τό ’Όσκαρ, είναι 
καί ό Χώλ Γουώλλις, ποΰ έδιοσε στήν 
δημοσιότητα μόνο τόν τίτλο τής ται
νίας του. «Come Back L ittle Sheba».

Παρά τήν εχεμύθεια ;1μως ποΰ τηρεί 
ό Γουώλλις, μερικοί προνομιούχοι ποίι 
παρακολούθησαν τό γύρισμα, άφησαν 
νά τοΰς ξεφύγουν (ορισμένα σχόλια, κά
τι περισσότερο άπό ενθουσιώδη, τόσο 
γιά τό έργο όσο καί γιά τήν πρωταγο»- 
νίστριά του : τή Σίρλεϋ Μπούθ. "Ολοι 
αυτοί ισχυρίζονται δτι ή Σίρλεϋ θά εί
ναι. ή πιό επικίνδυνη άνταγωνίστρια τής 
Ό λίβ.α ντέ Χάβιλλαντ καί τών άλλων 
υποψηφίων.

Ή  Σίρλεϋ Μπούθ είναι άγνωστη στό 
κινηματογραφικό κοινόν, γιά τόν άπλού- 
στατο λύγο olf δέν έχει παίξει παρά σέ 
ένα φίλμ, τό... 1925 !

Άπό τότε, ή Σίρλεϋ Μπούθ δέν έ- 
παιξβ παρά μόνον στό θέατρο, οπού ση-

τοϋ Γκάρυ Κοΰπερ
ό Γκάρυ Κοΰπερ, δέν υπήρχε φόβος 
γιά.. παρατράγουδα. “Εγιναν βέβαια, 
άρμοδίως, καί οί ' σχετικές συστάσεις 
στόν καβαλλάρη. Ά λλά  τά πράγματα 
ήταν χειρότερα απ’ δτι μπορούσε νά 
προβλέψη κανείς. Ό  Γουάϊλφάίερ, α
γριεμένος άκόμη άπό τό προηγούμενο 
φίλμ, μέ τήν πρώτη τουφεκιά σηκώθη
κα ολόρθος στά πισινά του <πόδία καί 
γιά νά μήν πολυλογοϋμε, έκανε τόν Γκά
ρυ νά όμολογήση οτι ή ζωή είναι πραγ
ματικά όμορφη δταν... πατά στή γή. 
Έ ν τώ μεταξύ, βέβαια, οί όπερατέρ 
δέν έχασαν τήν ευκαιρία νά πάρουν έκ 
τοΰ φυσικοϋ ώρισμένες «ζωηρές» σκη
νές πού άξίζουν πολλά.

’Έπειτα άπό λίγο ομως, τό άλογο λυ
πήθηκε τόν Γκάρυ κι’ αποφάσισε νά τόν 
άφήση νά ζήση τά υπόλοιπα χρόνια 
του αρτιμελής, γιά χάρι τών εκατομ
μυρίου θαυμαστών του. Ό  γόης μας, 
δέχθηκε πρόθυμα τή γενναιοψυχία τοΰ 
ζώου, πί'ζεψε καί παράγγειλε ένα κο- 
νιάκ γιά νά συνέλθη.

—«Μήποις φοβήθηκες;», τόν ρώτη
σαν τότε ειρωνικά οί συνάδελφοί του, 
καθώς είδαν πώς τό χέρι του δέν μπο
ρούσε νά κράτηση καλά-καλά τό πο
τηράκι μέ τό ποτό.

—«"Οχι, τώρα φοβούμαι. Οί δειλοί 
φοβούνται στή μάχη κι’ οί γενναίοι 
μετά τή μάχη», ήταν ή απάντησί του. 
"Ομως, φαίνεται πώς θά τά είχε δια
βάσει αύτά τά λόγ.α, γιατί ό Γκάρυ 
φημίζεται γιά έτοιμόλογος μονάχα 
στούς... διαλόγους τών ταινιών. -

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΖ  
τό βραβείον’Όσκαρ
μείωσε θριαμβευτικές επιτυχίες τή μιά 
μετά τήν άλλη. Στό Μπροντγουαίη εί- 
vflit. πασίγνωστη. Καί τό κοινόν έξακο- 
λουβεϊ νά τήν έχη σάν είδωλό του,ι άκό
μη καί σήμερα πού είναι 42 έτών!

Άπό τότε πού θυμάται τόν έαυτό της, 
ή Σίρλεϋ είχε τό πάθος τοΰ θεάτρου. 
Ντεμπουτάρισε ομως — δπως λέει ή 
ίδια — πολύ άργότερα, σέ ήλικία... 12 
έτών !

Ή  αισθηματική ζωή της είναι αρ
κετά ήρεμη γιά Αμερικανίδα ηθο
ποιό. Χώρισε μόνο μιά φορά... Ζή 
σήμερα στή Νέα 'Τόρκη, μόνη, χωρίς 
παιδιά, μέ μοναδική συντροφιά έναν 
σκύλο καί μιά γάτα.

'Ό ταν τή ρωτοΰν γιατί δέν ξανάπαι- 
ξε στόν κινηματογράφο άπό τό 1925, 
τό έτος τής πρώτης ταινίας της, άπαν
τά :

Άπλούστατα, γιατί κανείς ποτέ δέν 
μοΰ ζήτησε νά παίξω.

Σήμερα δμως, φαίνεται δτι ή Σίρ
λεϋ Μπούθ θά πάρη τή ρεβάνς της άπό 
τό Χόλλυγουντ, καί τό Χόλλυγουντ άπό 
τήν Σίρλεϋ Μπούθ. Διότι, δπως είπαμε 
στήν άρχή, ή ήλικίας 42 έτών ήθοποιός, 
φέρεται ώς ή έπικρατεστέρα διεκδική- 
τρια τοΰ "Οσκαρ 1953, μέ τή νέα ται
νία στήν όποία συμπρωταγωνιστεί' μέ 
τόν Μπάρτ Λάνκαστερ.

ΤΣΑ ■ ΤΣΑ ΓΚΑΜΠΟΡ
«  πολυκ ιψαντπ  £ω«ΐ μιας Ούνγαρέ$ας πού κατέκτπσε τό 
Χ όλλυγουντ. — Ο^Τουρκος πρεαδευτής καί οί.. διάδοχοι 
του στην καρδια τ Πς όμορφης Τσά - Τσά. — Οί δηκτικοί 
«φορ,σμοι της γ ια  τίς γυναίκες γενικώς καί γ ιά  τις ’Αμε
ρικανίδες ειδικώτερα. — Πώς αντιλαμβάνετα ι τόν έρω

τα. Οί ραδιοφωνικές συμβουλές της.
Χρόνια είχε νά έμφανισθή 

στον κινη,ματογράςκ) γ υ 
ναίκα μέ τόση; προκ,λη·! ικό- 
ττ}τα, τόση θηΑυκοτητα καί 
τόσο θερμό ταμπεραμεντο σάν 
την καινούργια Ουγγαρε^α 
στάρ τοΰ παγκοσμίου κινη
ματογράφου ποΰ άκοόει στό 
περίεργο όνομα Τσά - Τοά 
ί καμπόρ.

Γ ε ννή θ η κ ε  σ τή  Β ο ο δ α π έ -  
J t t j  σ τ ι ς  6 Φ εβρ ο υάρ ιο υ  το ϋ  
19^ 3 . Ο τα ν  ίμ α ν  14 μο- 
Λ ίς ε τ ώ ν  γ ν ω ρ ιο ’ϋ η κ ε  μέ 
τό τ ε  πρ εσ δ εο χ ή  τ η ς  ίο υ ρ κ ι-  
α ς  σ τη ν  Ο υ γ γ α ρ ία  Μ πουρ-- 
χ α ν  Μ π ελ ζε . Γον έ γ ο η τ ε υ α ε  
με τή ν  π ρ ώ τ η  ι η ς  μ α τ ία .
Εκείνος τής χάϊόεψε τό σα- 

γωνι καί της είπε :
J'Av μέ περιμένετε θά 

ιά ς  περιμένω νά  μεγαλώσε
τε γ ιά  να σάς παντρευτώ.

Εκείνη πήρε τά λόγια 
του τοις μετρηίΓοις. Καί οέν 
είχε άόικο. Δυό χρόνια άρ- 
γοτερα τόν παντρευόταν.

Τό μ ε γ ά λ ο  τ η ς  π ά θ ο ς  ή 
τ α ν  κ α ι  ε ίν α ι  τ ά  κ ο σ μ ή μ α τα .
’ Αν δείχνη ένδιαφέρον γ ιά  
τούς άνδρες, τό κάνει γ ιατί 
αυτοί μονάχα μπορούν νά 
τής προσφέρουν κοσμήματα.

Εξ άλλου, τά μπιζού παί
ζουν μεγάλο ρόλο στή ζωήτης.

"Οταν χώρισε άπό τόν 
Μπουρχάν Μπέλζε πήγε στή 
Βαγδάτη άδέχαρη. Έκει 
πούλησε ένα μαργαριταρέ
νιο κολλιέ της καί μέ τά 
χρήματα πού είσέπραξε συ
νέχισε τό ταξίδ ι της. Κα
τά τήν άφ ιξί της στό έπόμε- 
νο λιμάνι, κάποιος γοη- 
τευμένος άπό τά κάλλη της 
προθυμοποιήθηκε νά τής ά- 
yopdxrg καί νά τής ξανα- 
αροσφερ]] τό ίδιο κολλιέ. 
Αύτή ή Ιστορία έπανελήφθη 
πέντε φορές — κ ι' ή Τοά - 
Τσά Γκαμπόρ έφθασε στήν 
Αμερική.

Έ κεΐ έγοήτευσε τόν Κόν- 
ρσλντ Χίλτον Ιδιοκτήτη πολ
λών ξενοδοχείων καί πρώ
ην πεθερό τ^ς ’Ελίζαμπεθ 
Γαίηλορ, καί τόν παντρεύτη
κε. 'Αργότερα τόν χώρισε 
καί παντρεύτηκε τόν γνω 
στό καλλιτέχνη Τζώρτζ Σάν- 
τερς.

Κ
ΟΙ τρόποι της, τά λόγια 

τηκ καί τά  κοσμήματά της 
Εκαμαν ώσττε νά μιλ^ γι* 
χύτήν όλο τό Χόλλυγουντ καί 
νά τήν χοορακτηρίζη ώς 
ένσάρκωσι της γοητείας καί 
τής θηλυκότητος. Λένε έ
πίσης γι* αύτήν ότι είναι μιά 
ώραία γυναίκα πού έπροτί- 
μηαε νά κάμη τήν καρριέρα 
της παραμένοντας ώραία 
καί παραμένοντας γυναίκα. 
Λΰτό βέβαια μπορεί νά λε- 
χθή γ ιά  πολλές γυναίκες, 
λ ίγες όμως £χοuv τό τα
λέντο τής γοητείας τής Τσά- 
Γσά.

"Εχει άνάστημα 1.60, ζυ
γίζει 52 κιλά, εχει μάτια 
γαλανά, δέρμα σάν ροδάκι
νο, μαλλιά ξανθά (τό φυ
σικό τους χρώμα ήταν κόκ
κινα, άλλά τά έβαψε) άλλά 
τό μεγαλύτερό της προτέρη
μα είναι τό πνεΟμα της και 
ή βηλυκότης της. *Εξ α ί
τιας αύτής τής θηλυκότη-

τος της, προτιμά τίς μακρυ- 
ες νυχτικιές άπό τίς πυχζάμες 
« Η γυναίκα πρέπει νά ε ΐ
ναι παντού γυναίκα, λέει, καί 
κυρίως στήν κρεδβατοκά- 
ιαρα». Γι’ αύτό έχει καί 
μιά όλόκληρη γκαρνταρόμ- 
πα γεμάτη έσώρρουχα.

Ντύνεται πάντα προκλητι
κά, οΙ· δέ βραδυνές τουαλέτ 
τες της έχουν γ ίνε ι ξακουστές 
σ όλο τό Χόλλυγουντ γ ιά  τά 

τολμηρά ντεκολτέ τους. Συ
νήθως δέν πίνει πολύ, μιά φο 
ρά ομως είχε πιή τόσο 
πολλή σαμπάνια πού μέθυσε 
Kt* ά ρ χ ισ ε  νά φιλάη στή φα
λάκρα όλους τούς φαλακρούς 
πού βρίσκονταν στό καμπα
ρέ. Κάποιος μάλιστα πού εί
χε καμουφλάρει τό άκτινοβό- 
λο κεφάλι του μέ περρούκα, 
τήν έβγοΛε δημοσία γ ιά  νά 

• τόν φιλήση στή φαλάκρα ή 
Τσα — Τσά Γκαμπόρ.

Τσά - Τσά Γκαμπόρ
'Λρισμένα λόγια της έ

χουν γ ίνει πασίγνωστα στήν 
Αμερική κι* έχει δημιοορ- 
/ηθή καί σχετική... σχολή, 
που μεταχειρίζεται ίδιου τυ- 
που άφορισιμούς πού όνομά- 
ζονται «γκαμπορισμοί». Ι 
δού μερικά δείγματα άπό 
θρυλικές φράσεις τής Τσά - 
Τσά Γ καμπόρ :

«ΟΙ γυναίκες πρέπει νά 
είναι πάντοτε εύγενικές μέ 
τίς άλλες γυναίκες. Διαφο
ρετικά, δέν θά τίς καλούν 
σέ δεξιώσεις κι* έτσι δέν 
θά μπορούν νά γνωρίζωνται 
μέ άνδρες».

«ΟΙ .Αμερικανίδες, πού ζη
τούν σύζυγο, τρομάζουν τούς 
άνδρες. Δέν κάνουν καλά. 
Πρέπει νά μπορούν ν ά . πε
ριμένουν — γ ιά  νά δεχθούν 
δώρα, παραδείγματος χά- 
ριν. Πρέπει κάθε κορίτσι 
νά δίνη στόν νέο πού τήν 
φλερτάρει τήν έντύπωσι δτι 
δέν περιμένει νά τής πρχι- 
Φέρη τίποτε άλλο — έκτός 
από τόν έαυτό του».

Γιά τόν έρωτα, έ^ει πη 
τά έξής :

«Ή  άγάπη είναι ύποκρι- 
σία ή μάλλον κοροϊδία. "Ο
ταν Ισχυριζόμαστε πώς άγα- 
πούμε ένα πρόσωπο πιστά κι' 
άπόλυτα, κοροϊδεύουμε τόν 
έαυτό μας, γ ιατί ξέρομε 
καλά πώς όταν θάρθή ό κό
ρος τό πρόσωπο αύτό θά 
πάψη νά μας συγκινή. Πολ
λές φορές πάλι ό έρωτας 
cl ναι μιά μορφή έγωϊσμου.

"Οταν δούμε πώς κάποιον 
τον άφήνομε αοιάφορο ή 
πώς προτιμά άπό μας μΐο. 
άλΛ.η γυναίκα, τότε νοιώθου
με τον έαυτό μας μειωμένο 
καί τσακιζόμαστε νά τού 
φανούμε ώραιες κι* έπιθυμη- 
τές. Τή στιγμή όμως που οα  
λυώοη ό πάγος τής άδιαφο- 
ρίας του ή θ άρχίση νά 
προτιμά έμας .άπο την άΛ- 
ληι τότε παύομε νά τόν 
βρίσκω)με διαφορετικό απο 
τούς άλλους. Ή έντασις τυΰ 
έρωτος στόν άντρα καί τή 
γυναίκα είναι πάντα διαφο
ρετική. "Οταν άνεβαίνει τό 
έρωτικό θερμόμετρο στόν έ
ναν, κατεβαίνει στόν άλ
λον».

Ή πρώτη ταινία στήν ό
ποία έΛαβε μέρος ή ιαν ή 
«Ρομπέρια». καχόπιν εγύρ-Oc 
τά φίλμ «WE’ RE HOT 
MARRiED» καί «SiORY uh 
THREE LOVhS». Επ_ιτα 
ήρθε στήν Ευρώπη; όπ-.υ έ
λαβε μέρος σ\ό άγγλικό 
φίλμ «Μουλέν Ρούζ" που 
/υρ^στηκε στό Λονοινο και 
στο Παρίσι. Στήν ταινία 
αύτή ένόαρκώνει τόν ρόλο 
ιής διάση,μης τραγουδίστρι- 
ις  Ζάν Άβρίλ.

’Εκτός άπ ’ τό σινεμά, 
παφνει μζροο, καί οέ προ
γράμματα τηλεοράσεως. “Ε
χει μάλιστα καί μιά έκπομ- 
πή στήν όποία άπαντά καί 
σέ αίσθηιματικά προβλήματα 
άκροατών. Δίνει άααντ^σ^^ς 
μέ μοοεστρία καί νά μερικά 
παραδείγματα : Σέ μιά γ υ 
ναίκα πού τή ρωτούσε* τ ί νά 
κάμη, πού τήν άπατούσε ο 
άντρας της, τής άποκρίθηκε: 
«Πυροβολήστε τον στά πό
δια!» ΐΣέ μιά νέα πού τή ρώ- 
τουσε άν πρέπει τό δαχτυλι- 
δι πού τής χάρισε ό άρραβω- 
νιαστικός της, νά του τό έ- 
πιστρέψη τώρα πού τόν χώ
ρισε, άπήντησε: «Αύτό έ-
ξαρτάται άπό τήν  άξια
του δαχτυλιδιοΟ!».

Σέ μιάν άλλη άκροάτρια 
πού τή ρώτησε πώς νά κα- 
ταφέρη τόν άντρα της νά 
τής χαρίση ένα μπιζού, άπο- 
κρίθηκε:

«Δέν ντρέπεσαι, πσντρεμ
μένη γυναίκα, 28 χρόνων 
καθώς λές, καί νά ρωτάς 
τέτοια πρ<%ιματα; Αύτά, 
κορία μου, είναι τό άλφαβη- 
τάριο τής γυναικείας συμ
περιφοράς. Μή ζητήσης πο
τέ αύτό πού θέλεις. Κάνε πά
ντα τόν άντρα σου νά μαν- 
τεύη τίς έπιθυμίες σου. 'Εάν 
ό άντρας σου, όμως, δέν 
είναι σέ θέσι νά σου προσ
φέρω αύτό πού θέλεις τότε 
χώρισέ τον καί παντρέψου 
έναν πλουσιώτερο. "Αν τόν 
άγαπας τόσο. ώστε νά μή 
θέλης νά τόν χωρίσης, φρόν 
τισε ν ’ άποκτήσης έναν 
πλούσιο έροκττή».

"Επειτα άπό όλα αύτά 
πού εϊπαμε, καταλαβαίνετε 
άσφαλώς γ ιατί ή Τσά - Τσά 
Γκαμπόρ έγινε ή «θρυλική 
προσωΗικότης» τοΟ κινηματο
γράφου.



Ή Βιργινία Πετιμ&ζάκη κα'ι ή Ιω ά ννα  Ραυ- 
τοπουλου (Ζάν ντ ’ ’Ά ρκ) σέ μιά σκηνή τής 
νέας ελληνικής ταινίας «"Ονειρα κοριτσιών».

ελληνικών καί ευρωπαϊκών καλλιστείων 
καί ή ’Ιωάννα Ραυτοποόλαυ, ή Ζάν Ντ’ 
’Άρκ τοΰ ίδιου διαγωνισμοί.

Μέ πόσες ανησυχίες κι’ ελπίδες περιμέ
νουν τήν ταινία αύτή. Πόση μέθη τοΰς χα
ρίζει ή έβδομη τέχνη, μάς τό έξεμυστηρεΰ 
θησαν ή κάθε μία χωριστά, στό διάλειμμα 
τοΰ γυρίσματος μιας σκηνής.

'Η Β ιρ γ ιν ία  Π ετιμε$άκη
«Ζώ σ’έ·ναν παραμυθένιο κόσμο» μας εί 

πε ή μελαχροινή καλλονή τοϋ Πειραιώς* 
«  "Ολα στή ζωή μου άλλαξαν. Δέν αναγ
νωρίζω πιά τόν εαυτό μοτ>. 'Η παλιά γαλή
νια ατμόσφαιρα τής άσημης κι’ απλής κο- 
πέ,λλας εχει άντικατασταθή τώρα άπό τόν 
πυρετώδη ρυθμό τής ζωής μου. Πάει πιά 
ό καιρός πού έβγαινα στόν δρόμο λίγο α
τημέλητη καί περνούσα τελείως απαρατή
ρητη. Τώρα, στό παραμικρό μου βήμα, 'ό
λοι μέ άναγνωρίζουν καί δέν έχω πιά τό δι
καίωμα ν ’άδιαφορώ γιά τήν έ,μφάνισί μου. 
Ό  καθρέφτης, πού πριν ενα χρόνο δέν ή
ταν τόσο ούσιώδης παράγων τή ς ζωής μου. 
έγινε τώρα μιά ανάγκη».

’Ενώ μάς μιλάει, τά μαύρα της μάτια 
προδίδουν, σάν τόν καθαρό καθρέφτη, και 
τήνπαραμικρή της σκέψι. Τό χωρίς έπιτή- 
δευσι καί αυθόρμητο αύτό. κορίτσι, έρχεται 
στιγμές ποΰ αναπολεί τόν ξένοιαστο νεα
νικό της βίο. Πόσες φορές δέν θάθελε να 
βγή έξα> μόνη της καί ν ’άποφύγη τήν δη
μοσιότητα, πού κι’αύτή συχνά γίνεται το- 
σο ενοχλητική.

Οί 'μελαγχολικές της σκέψεις δέν διαρ
κούν πολύ. Σκέπτεται τό μέλλον, τήν τέ

ΟΝΕΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ποΰ πραγματοποιήθηκαν μέ μιά τα ιν ία
. « ’Όνειρα κοριτσιών» τιτλοφορείται ή πού δέν εχει ύποστή τήν τριβή τής ρουτι- 

νέα ταινία πού γυρίζεται τώρα στά στούν- νας, εργάζονται καθημερινά καί Λκατά- 
τιο τής «Ζεύς - Φίλμς», πού μάς παρου- παυστα γιά νά κατακτήσουν τό μεγάλο κοι- 
σίασε πέρυσι τήν «Ζαίρα». νόν, τήν Ανώνυμη αυτη δύναμή που τόσο

Καί πραγματικά, πολλά όνειρα κορι- σπουδαίο ρολο παίζει στη ζωη ενός καλλι- 
τσιών περιμένουν τήν πραγματοποίησί τέχνου. Καί στήν πρώτη γραμμή τών έπι- 
τους άπ’ αύτήν τήν ταινία. "Ενα μπου- δόξοιν στάρ είναι δυο κοπελλες γνιοστότα- 
κέτο άπό νέα ταλέντα, μέ τήν φλόγα τής τες στό ελληνικό κοινό : Ή  Βιργινία Πετι- 
αύθόρμητης καλλιτεχνικής τους ψυχής, μεζάκη ή πανέμορφη Πειραιωτοπούλα τών

Θερμή υποδοχή 
στον ΤΙΝΟ ΡΟΖΖΙ

"Οταν ό Τίνο Ρόσσι εμφανίσθηκε τελευταίως 
στη σκηνή τοϋ θεάτρου Λουώαιν, στ..ς Βρυ
ξέλλες, γ ιά  νά τραγόυδήοη, θύελλα σφυριγ
μάτων δόνησε τήν <£τμό:,<φαιρα καί oamtq 
ντρμάτες άρχισαν νά πέφτουν βροχή έναν. Ι
ον toO καταππηκτού Τίνο, itoO σιό τέλος ά- 
νοτγκάσθηκε νά ... τραπη είς άιακτον φυγήν 
και νά κρυφθή ‘στα παρασκήνια.

Έπενέδη, φυσικά, ή Αστυνομία, συνελήφθη- 
σαν ο ΐ «πρωταίτιοι» τής ντοματομαχιας καί 
έγιναν άνακρίσεις. Λοιπόν, ιοί άνακρίσεις ά- 
πέδ€:ΐξαν ότι τήν τόσο έντονη αυιήν άποόοκι- 
μασία είχαν όιοργανώοΕί οΐ Βέλγοι φοιτη- 
τα ΐ, διότι ό Τίνο Ρόσσι, είχε άρντ^η νά τρα- 
γουδήση σέ μιά φοιτητική φιλανθρωπική πα
ράστασή.. πρό δεκαετίας !

«Ζωή σκυλίσ ια»
Κατά τό γύρισμα τής ταινίας «Ή όμορφη 

γειτόνισσά μου», ό Πούντ Γοοήδεργουαί,. ό 
όιασηιμότερ^ς γυμναστής σκύλων το'υ Χόλλυ
γουντ, προσπαθούσε νά πείση ένα σκυλάκι, 
τόν Μάγκσυ, νά ... γλείψη ευγενικά τό πρό
σωπο τής 1 ζούν Χάβερ, όπως άπαιτοϋσε τό 
φίλ,μ. ‘Η Μαγκσο όμως έκανε τόν δύσκολο.

—ΓΊροτιμά, ξέρετε, τ ίς  μελαχροινές, έλεγε 
άπελπισιμένος ό Πούντ.

Στό τέλος, ό Μάγκσυ δέχθηκε νά έκτελέ- 
ση τήν... Λγγαρεία, άφοΰ πήρε ώς προκατα
βολή ένα κομμάτι ζάχαρί

Ν.Τ»ν Νταίλεϋ ό όποιος συμμετέχει στό 
μουσικοχορευτικό αύτό φίλμ, ήταν παρών σιή 
σκηνή καί άφησε Μνα δαθύν άναστεναγμό

 Και μετά σοΰ λένε ότι όποιος περνά ζωή
...σκυλίσια είναι δυστυχισμένος !

« ‘Ο πόλεμος τώ ν  κ<£σ.μων»
"Ενα άπό τά γνωστότερα έργα της παγκο

σμίου φιλολογίας πρόκειται νά γυρισΒή σέ 
φίλμ άπό τόν Αμερικανό παραγωγό Τζώρτζ 
Πάλ. Τό έργο αύτό είναι τό περίφημο μυ
θιστόρημα τσΰ Ούέλλς «.‘Ο πόλεμος τών κό
σμων» καί ή ΰπόθεσίς του περιστρέφεται γύ 
ρω άπό μιά φανταστική εισβολή κατοίκων
τοΰ Αρεως στή Γή

Ένας μεγάλος σκηνοθέτης

ΤΖΩΝ ΦΟΡΜΤ
Τζών Φόρντ ! Νά ένα-ς 

άνθρωπος irou αν και 
χ.ιονια γκριςαρισαν τους 
κροτάφους tow. o t v  κατάψε- 
ραν ομω,ς ν οιΛΑοί,ουν και 
'rev χαρακτήρα του. Με τά 
φιλμ που έχει γυρίσει,Β·υ,μί 
ι&ι οιαρωως στους παραγω
γούς τού Λοιλλυγουντ, οτι 
ό κινηματογράφοι; 6έν είναι 
εμπόριό,,είναι Τέχνη.

Πρώτο ιμιήνυμα του δοα,μο.. 
νίου του, ηταν τό φιλμ «Κα- 
τα^οτο.». Καί γρήγορα, t -  
πιειτα air' αύτό άκολο./3η 
οαν πολλά όίλλα. ποΰ τόν 
κοΑίιέρωσαν ώς σκηνοθέτη 
άςιας. Ανάιμ^σα σ αύτά 
είναι «Τα σταφύλια τής 
όργής»—ττου μάλιστα 6ρα- 
ιβεύ'ίΐηικε με ’Όσκαρ—ή 
«'Κοιλάδα τής κατάρας», ή 
«Έττέλασις τήν αώγή, ή 
«ΣΟγ'κροωσις γιγάντων», το 
«Τραγικό καραβάνι», «3 ά  
Υυιρίσω νικητής» κλττ. Πολ
λές φορές φορές οί κριτικά! 
στάίπχαν μέ θαυμασμό 
υιπροστά σ τις  δημιουργίες 
του, άλιλά καί τό κοινο 
τόν αντάμειψε ανάλογα.

©ά φανταζόταν κανείς; 
πώς ό Φόρντ, είναι ό άγα 
ττη'μένς - τών παραγωγών 
τοΰ Χόλλυγουντ. Κι' δ

μ ω ς .  Μ ό νο  τ ό  άκουσ ιμ ιο ί τ ο ύ  
ο ν ο μ α τ ^ ς  τ ο υ  τ ο ύ ς  τ ρ ο μ ο - 
ζ ε ι .  Kairoiot. ά ιτ '  α ύ τ ο υ ς  έ 
λ ε γ ε :  «Δεν τ ά  β γ ά ζ ε ι ς  ε ύ κ ο 
λ α  τ τ έ ρ α  μ α ζ ί  τ ο υ .  Δ ε ν  'έ
χ ε ι ς  τ τ α ρ ά  ν ά  ύ τ το τα χ ο η  ς » . 
Κ α ι  γ ι ά  ν ά  κ α τ α λ ά β ε τ ε  κ α 
λ ύ τ ε ρ α  τ ί  ε ν ν ο ο ύ σ ε  3ά  ο ά -  
ά ν α φ ε ρ ο ο μ ε  έ ν α  τ ιε ρ  ι ο  τ  α τ  ι 
κ ό :  Κ ά τ τ ο τ ε  ό  Φ ό ρ ντ  μ α ζ ί  μ έ  
ά λ λ ο υ ς  300 π ή γ α ν  σ τ ή  Ν ε- 
6 ά 5 α  γ ι ά  ν ά  γ υ ρ ί σ ο υ ν  τ ο  
6 c - 0 3  φ ι λ μ  « Τ ό  σ ι δ ε ρ έ ν ια  
ά λ ο γ ο » .  Ο ΐ σ ι . 'ν β ή κ ε ς  τ ο ΰ  
K C .p o j ή σ α ν  δ ρ α μ α τ ικ έ ς .  
Ή € ε ρ μ ο κ .ρ α σ ία  έ φ θ α ν ε  

σ τ ο υ ς  200  ΰ π ο  τ ό  μ η δ έ ν .

Ο ίμ ω ς ό  Φ ό ρ ντ  δ έ ν  υ π ο χ ώ 
ρ η σ ε . Μ ε τ ά  ά π ό  ά ρ κ ε τ ό  κ α ι .  
ρό  ό  ι τ α ρ α γ - . ι γ ό ς  τ ο ύ  τ η λ ε 
γ ρ α φ ε ί  ν ά  ί ι τ ι σ τ μ έ ψ η .  Χ ω 
ρ ί ς  ν ά  δ ώ σ η  σ ^ μ α σ ίο ι  σ '  
α ύ τ ό ,  έ Φ ο ρ ν τ  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ ό  
γ ύ ρ ι σ μ α .  'Ό τ α ν  μ ίε τ ά  α ττο  
S έ 6ν ο :μ ά δ ε ς ι  τ Λ ^ 'ε  τ τ ίσ ω ,  
6 ί ί . · . ε  τ ο ν  - τ τ α ρ α γ ω γ ό  ν ά  εΤ- 
:νο ίΐ έ ξ α λ λ ο ς  ά ττό  τ ό  Θυιμο 
τ ο υ .  Μ ό λ ις  ο ρ ω ς  ε ίδ ε  τ ό  
φ ί λ μ  η ρ έ μ η σ ε  ά μ ε σ ω ς .

Ό  Τ ζ ώ ν  έ φ τ α σ ε  σ τ ό  
Χ ό λ λ υ γ ο υ ν τ  τ ό  1 9 1 4 , ά κ ο -  
λ ο υ & ώ ν τ α ς  τ ό ν  ό δ ε λ φ ό  τ ο υ  
Φ ρ ά ν σ ι ς .  Ο τΓρώτοο χ ρ ό 
ν ο ς  ιτ ο υ  π έ ρ α σ ε  έ κ ε ί-  ή τ α ν  
χ ρ ό ν ο ς  δ ο κ ιμ α σ ιώ ν .  Π ό σ ε ς

φορές δέν κ ινδΰ.'εψε νά  χά
ση τή  ζωή του, κάνοντας 
6 ορραλέα ό ,τ ι φοβόνταν να 
κάνουν οι άλλοι. Πότε ττη-̂  
δώ ντας άττο ύψος 25 με<· 
τρων καί π ό τε τρέχοντας 
ίλ ιγ γ ιω δ ώ ς  μέ κούρσα που 
6 ’ ά να τ ινα ζό τα ν  σ έ  κάποιο  
σημείο τοΰ δρόμου.

Κι’ έτσι, ό πρώτος ΧΡ°- 
ος πού πέρασε 6 Φορντ 
στό ΧόΙλλυγουντ τελείωσε 
μ ’ ένα ©ρίαμβο.

Κάποτε οί συνάδελφοι 
του έπρόκειτο νά γυρίσουν 
Ιμιά σκηνή τσίρκου. Τό φιλμ
έπρεπε νά τελειώση με την 
ττυρί'ίαίά μιάς. μεγάλη;

Τζών Φόρντ
τέντας. Κ ανο ν ί cmpfe λο ιττον 
μόλις άναβαν οι ψλογ | 
καί γυριζόταν ή ν°
είναι έτοιμοι κουβάδες, με 
νερό ώοπε να σ6ηστη η 
φωτιά. Ύπενβυνος Υ' “υτΊ 
τή δουλειά ήταν ό Τ ζ ω ^

χνη, τόν κινηματογράφο καί χαμογελάει: 
« ’Όνειρό μου παιδικό ήταν νά παίξω στόν, 
κινηματογράφο» μάς λέει. Άπό μικρό κο
ρίτσι. ένοιωθα μιάν άκατανίκητη Κλξι γιά 
τήν έβδομη τέχνη. 'Οραματιζόμουν τήν 
όθόνη σάν μέσον ψυχικής επαφής με
ταξύ τοΰ κοινού καί τοΰ έαυτοϋ μου. Πο
θούσα νά μεΤαδώσιο στό θεατή τόν εσωτε
ρικό μου κόσμο μέ τήν άνάπλασι τής ζωής 
ποΰ προσφέρει ό κινηματογράφος. Κι’ ή 
πολυπόθητη ώρα ήρθε. Παίζω πιά στόν κι
νηματογράφο καί μετά τά «"Ονειρα κορι- 
τσιών» θά φΰγω στήν ’Ιταλία γιά νά λά- 
6ω μέρος σέ τρεις ταινίες, πριοτη άπ’ τίς 
όποιες θά είναι ή «Τζοκόντα».

Στό σημείο αυτό διακόπτομε τή συνομι- 
λήτριά μας γιά νά τής θέσωμε ενα άρκε- 
τΰ απρόοπτο ερώτημα:

—Τί έντΰπιοσι σάς προκάλεσε τό πρώ
το... έρο)τικό σας φιλί στόν κινηματογρά
φο;

Ή  έροετησίς μας ομθ3ς δέν κατορθώνει 
να αίφνιδιάση τήν δμορφη Βιργινία, ποΰ, 
σάν νά τήν περίμενε1, άπαντά γεμάτη γα
λήνη :

—Κι’ έγώ τό περίμενα μέ πολλή περιέρ
γεια... Δέν πραγματοποιήθηκε ομως ακό
μη..

Κάποιος άπ’ τό στούντιο, ομως, ερχε- 
ται έκείνη τή στιγμή καί άπάγει τή συνο- 
μιλήτριά μας. «Ή  δίς Πετιμεζάκη», ’ μάς 
λέει, «εχει γύρισμα».

Ή ’Ιω άννα  Ραυτοτιοί-λου
_ Ευτυχώς δμως, ή αλλη καλλονή τής ται

νίας, ή ’Ιωάννα Ραυτοπούλου, μόλις έτε- 
λείωσε μιά σκηνή. ’ Ηρθε λοιπόν ή ώρα νά 
ύποστή μέ τή σειρά της κι’ αύτή; τίς ερω
τήσεις μας:

«Άκόμη καλά-καλά δέν τελείωσε τό πρώ 
το μου έργο καί εχω τρελλαθή νά δίνοι συ
νεντεύξεις» μάς παρετήρησε ή ξανθή γόησ 
σα. «Αρχίζω νά άντιλαμβάνωμαι δτι δ 
κινηματογράφος έχει πολλά καλά...» .

_ Καί πραγματικά ή Ζάν Ντ’ Ά ρ κ  ποτέ 
δέν είχε σκεφθή παλαιότερα νά παίξη στόν 
κινηματογράφο. 'Ό πως κάθε κορίτσι, θαύ
μαζε- κ ι’ αύτή τίς πανέμορφες στάρ. Ά λλά 
μοιραία τά καλλιστεία όδηγοΰν στήν όθόνη. 
« ’Έτσι κι’έγώ, λέγει ή Ραυτοπούλου, είχα 
προτάσεις για να παίξω στόν κινηματογ
ράφο καί δέχθηκα. Είμαι πολύ εύχαριστη- 
μένη άπό τό  ̂ξεκίνημά μου. Πρόκειται γιά 
ενα φίλμ μέ. καλλιτεχνικές αξιώσεις στό 
σύνολό του».
— Φυσικά λοιπόν μετά τά « ’Όνειρα κορι- 
τσιών» θά γυρίσετε καί άλλες ταινίες,

—Αύτό έξαρτάται άπ’ τήν άπόδοσί μο'υ, 
Προτάσεις έχω πολλές. Άκόμη κι’άπό τήν 
«Μινέρβα», τήν γνωστή ιταλική εταιρία. 
’Ά ν , δμως, κρίνω οτι δέν έχω έπιτυχία 
στόν κινηματογράφο, δένθά άποδε'χθώ τί
ποτα.^ Βλέπετε, αγαπώ καί σέβομαι τό κοι
νόν, Ιδίως τ.ό έλλί,νικό, καί έχω χρέος νά 
ικανοποιήσω τίς απαιτήσεις του.
—Καί σέ ποιους ρόλους επιθυμείτε νά εί- 

δικευθήτε;
— 2  τούς δραματικούς. Θαυμάζω τήν Γκρήρ 
Γκάρσον καί θά ήθελα πολύ νά φθάσο^ τήν 
τέχνη της.

’Ενώ  ̂δμως μάς μιλάει, παρατηρούμε νά 
ζωγραφίζεται στό πρόσωπό της μιά έκφρα 
σις ζο^ηρής ανησυχίας. Τό μάτι της δέν ξε 
φεύγει άπό τό ρολογάκι τοΰ χεριοΰ της. 
Καί μάς εξηγεί τόν λόγο:

Ξέρετε έγώ πρέπει νάπηγαινω σπίτι.

Είναι ώρα νά...ταίσ(υ τήν γάτα μου Νά 
ξ;έρατε πόσο αγαπώ τίς γατούλες I 

Καί φεύγει τρεχάτη.

w  i j - n . Μ .α  / A -» »
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Ή Ιω ά ννα  Ραυτοπούλου (Ζάν ντ’ Λρκ) σέ ί  
μιά φωτογραφία πού τήν Αφιερώνει στούς ά- J 
ναγνώστας της !«Κινηματογραφ. Έδ&ομάδος». V

ποΰ φ υσ ικά  τό τ ε  ήταν α 
πλός υπάλληλος—. Πρός
μεγάλη έκπληξι δλων, μ ό λ ις  
ό Φόρντ έχιυσε τό  νερό άν- 
τΊ_ ή φ ω τ ιά  νά  σδήση , τε- 
οαστιες φ λό γες  τ ινά χ τη κα ν 
καί έζω σ αν άπό  π α ντο ύ  τήν 
τέντα , Έ νώ  άνθρω ποι κα ί 
άλογα έτρεχαν ά λα φ ια σ μ έ- 
"οι γ ιά  νά γλυτώ σ ο υν , ό 
Φόρντ άρ παξε τή  μηχανή 
«ιι άρχισε νά  «γ υ ρ ίζη 1»'. 
Αργότερα ό π α ρ α γ ω γ ό ς , 

γτροιπια(σιΐϋΐένος. ώμολόγη|σε 
οτι γ ιά  ενα  τέτο ιο  βέοοιια 
^ξ ιζε νά  θ υσ ια σ τή  μ ιά  τ έν 
τα  τ σ ί ρ κ ου .

'Παρ’ δλο πού λένε  δ τ ι ό 
Φορντ ε ίνα ι ό μεγαλύτερος 
ο τυ λ ίσ τα ς  τή ς  μοντέρνας 
τ- 'νη,ς. Τι̂  - 'v c f i 'a 'ia  τή ς  
1 ^ : -  του  είνα ι ή ά πλό τη ς. 
„ „ ‘ζ ιο ς  λέει δ τ ι προ σπα -
• ει να τόν κόσμο νά

δ τι β ρ ίσκ ετα ι σ έ  
pVourT0(, κιντιμοττονοόφου.

κα ΐ άποΛ εύγει νά
* Ύ λ. (hfv'V-ς  την

'α  ετ^ηνή. Π 'στεΛ ΐι δτι ε- 
τσ ι Χώνει τή ζω ντά ν ια  της. 

'  _ \ο:οσ ; ό π α ρ ά δ ε ιγ . 
του δαι μον ι ου τοϋ Φόρντ 

C vca τό φίλ,μ «Ε να ς  ήσυχος 
νδρας». .Μετά άπό  μ ιά  ή- 

»*ερα εντατ ική ς δουλε ιά ς, 
S-r.07̂ 3' ^  τ °,ν Λ ά γκλεν

c a  γυρ ίσο υν άλλη μ ιά  
κηνη. Παρ’ ολες τ ί ς  δ ια- 

ΡΤ̂ Ρ,ε ς τοΰ ηθοπο ιού, 
ο δεν. είχε μελετήσει τό 

λα, ° τ ° υ ττάρα κ ά τω , ό 
, . . ®ντ J ον κατάφερε νά 
ι,,- 1 , ',Τσι 1Γ0̂  π οτέ κα-

τ ά λ α Γ τ ίτπΟ0τΚε° 'ν0 ^  Κ<Χ_
άλλοτε ττόαλι # δταν γύρι-

το φιλμ «Three Godfa
thers», τταιρέσι/ρε τούς συ-ν- 
r^ V n v c  τοι; ^τήν Κοιλάδα 
του Θανάτου mrai; τράβηξε 
μιά σκηνής τ·ήιν ώρα μιάς 
τοομακτίικής καταιγίδαις. 
Γιατί, δττως ελεγε, «είναι 
εώκιολώτερο νά μανουβράρη. 
κανείς τους ήβοττοιούς Tra- 
ρά τον καιρό»'.

Οί περισσότεροι ayvoovv 
τόν ρόλο ττου ετταιξε ό 
Φορντ στόν πτό̂ λεμο. Καί σ9 
Ιαύτη τήν ττερίτττωσι δ^ν ε- 
,χασε τήν εύικαιρία νά δείξι> 
τήν ΡιυινοΜίικότητά του. Μα- 
£ϊ μέ άλλους 180 ττου εί- 
ιγσν το κουράγιο νά τόν α
κολουθήσουν. παρακολουθού
σε τον ’Αιμερικανίκό στρα- 
"Λ κα· επαιονε σκρνές τήν> 
ώρα τήΓ Ιμάμης. Δέν οφηι- 
)νε τή μηχιανή απ ’ τά χέρια 
*rcu στιγμή ένώ δίπλα του

εσκαγαν οβίδες καί ή ζωή 
του κινδύνευ£. Καί αύτο 
γι^ά νά δείξη στόν ικόαμο 
πώ)ς πολέμησαν οί * Αμερι
κανοί. 13 άπό τους δικούς] 
*του σκοτώθηκαν καί περισ
σότεροι άπό τους μΐισους 
Γτλιτγώβηικαν.

Σήμερα ό Φόοντ εχει δη
μιουργήσει δική του κινη
ματογραφική έταιρία. Έρ-^ 
γαζέτας σκλιτπρά καί κάνει 
τολμηρά σχέδια γ ιά  τό 
μέλλον. Παρ’ ολη, τη δόξα 
ίτου ,ό Τζών μένει άκό-μίη ό 
απλός καιί άνεπιτήΐδειη-ος 
«νθρωπος που ηταν όταν* 
πρωτοπηγε στό Χόλλυγουντ

Θά τόν δήτε ντυμένο χω
ρίς έκζητηστγ νά πηγαινο
έρχεται ανάμεσα στούς 6ο- 
(Τίθούς του, καταδεκτικότ, 
άπίλός, κα* δμως δοξασμέ
νος.

** ······················································■
* ·
! Ά π ό  τή  ζ ο ’ι τ 3 /  α σ τ έ ρ ω ν
• ^Ο ΛΟ Ι ΑΠΟΡΟΤΝ 
J γιατί ή μητέρα τής Μάρ- 
2 γκαρετ Ο’Μπράϊαν έξα-
• κολουθεϊ νά τήν ντύνη σάν
• μαθητριοΰλα, ένώ αύτή
• μπορεί κάλλιστα νά συγ-
• κριθή μέ τήν Έλίζαμπεθ 
J  Ταίϋλορ ώς πρός τήν γοη-
• τέία.
:  Η ΚΑΘΡΤΝ
Ϊ Γ Κ Ρ Α Ι Η Σ Ο Ν  παραπο-
• ,νείται δτι δέν ύπάρχουν...
J  άξιοι λόγου εργένηδες στο ' 
2 Χόλλυγουντ. Μέσα σέ μιά 
2 εβδομάδα τής ζήτησαν

ραντεβού δεκαέξη άνδρες j 
κι’ αύτή δέν πήγε μέ κα- J 
νέναν. J

'=;:■= ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΤΠΩ- I 
2 1 έπροκάλεσε, ακόμα' 
καί στούς φίλους της, ό ' 
τελευταίος εροντας τής < 
Βαρβάρας Στάνγουϊκ μέ | 
τόν Ράλφ Μήκερ,, Ό  ! 
Ράλφ δέν συνήθισε άκό- ! 
μα τήν £ωή τοϋ Χόλλυ- ! 
γουντ, λένε δέ δτι συνάγω- ! 
νίζεται τον Μάρλον j 
Μπράβο στούς... κακούς ] 
τρόπους.

'· · · · · ·■ ························ ··················* ·······

Ζητούνται 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Ή «Κινηματιοτ/ιραφ^κή ΈδδοΙμάς» δέν 
θά είναι ή φωνή κα ί τό opyavw  των 
Κινηματογραφόφιλων ,τών ’Αθηνών καί 
τοΰ Πειραιώς ιμάνον, ά λ λ ά  δλης της Ε λ 
λάδος.

Γ ι’ αύτό, καί άνεξάρτηιτα ιι;ρός τήν 
ιδέαν την oiroiocv ειρριψε ιμέ τό γράμ
μα της ή έκλεκτή ίάνοογνώστριά ιμας 
κυρία Λ. Ν. Βουτυρά, ιδέαν τήν ό
ποιαν θά κατα&άλωμεν δλας τάς 
■πρασπαθείας μας .νά καΓταστήσωιμεν 
πραγματικότητα, παρακαλοΰιμεν δ- 
σους έκ τών αναγνωστών καί άνα- 
γνωστριώ,ν ,μας τών Ε παρχιών θέλουν 
νά  γίνουν οί 'άντοπτοκριταί ιμοος είς 
τάς πόλεις των, νά  ιμάς γράψουν 

■σχετικώς. ,
’Ίσ ω ς ή έγκατάστασις άντοπιοκρι- 

τών είς δλα τά  ένδκχφέροντα Ε παρ 
χιακά Κέντρα νά  είναι καί ή άρχή 

’ της πραγματοποιήσεως τής ώραίας 
ιδέας τής άναγνωστρίοος ιμας

Μιά νέα έλληνική ταινία
Πολύ σύντομα πρόκεται ν ’ άρχίση 

τό γύρισμα μιάς νέας έλληνικής ρεαλιστι
κής ταινίας’ μέ τίτλο «Οί Πόρτες τής 
Αμαρτίας». Τό σενάριό της οφείλεται 
στόν κ. Ά θαν. Τσόγκα, ή δέ σκηνοθεσία 
στόν κ. Τάκην Μπακόπουλο. Πρωταγω
νίστριες τοΰ φίλμ θά είναι ή γνωστή καλ- 
λιτέχνις τοΰ έλαφροΰ τραγουδιού Μπελίν- 
τα καί οί αδελφές Ρούμπη καί Καίτη 
ΙΤαπαϊωάννου. Ή  μουσική τοΰ φίλμ είναι 
τοΰ μαέστρου Γιάννη Βέλλα.



C i ωραιότερες Κ ινηματογραφ ικές νουδέλλεξ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΡΟΛΩΝ
Τζώρτζ Χάρστγουντ . . . . ΛΩΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ
Κάρρι Μέ-μπερ . . . .  ΤΖΕΝΝΙΦΕΡ ΤΖΩΝΣ
Τζούλια Χάρστγουντ . .  ΜΥΡΙΑΜ ΧΟΠΚ1ΝΣ
Τσάρλς Ντρουέ . . . ί ·· ΕΝΤΥ ΑΛΜΠΕΡ

Η ΚΑΡΡΙ ΜΕΜΠΕΡ δέν είχε 
έγκαταλείψει ποτέ τήν Κο- 

λόμπια. τή μικρή πόλι τής 'Αμε
ρικής, όπου είχε γεννηθή ._ Και δέν 
θά έφευγε ποτέ άπό κεΐ, άν ό 
πατέρας της ό ίδιος, δέν έπαιρνε 
μιά μέρα τό είσιτήριό της τοΟ 
τραίνου γ ιά  νά τήν στείλη νά έρ- 
γοοσβή. ;Στόν σταθμό φίλησε τούς 
δικούς της σάν νά έπρόκειτο νά 
κάμη κανένα μεγάλο ταξίδι άπό 
τό όποιο δέν θά ξαναγύριζε ποτέ. 
Πήγαινε στό Σικάγο, κΓ όμως τής 
φαινόταν σάν νά πήγαινε στήν ά 
κρη τοΟ κόσμου !

Μπήκε στό βαγόνι καί διάλεξε 
μιά θέσι στό άριστερό παράθυρο. 
Λίνα λεπτά άργότερα, ένας νέος, 
πολύ πιό κομψός κα! πιό φλύαρος 
άπ ’ όλους τούς νέους τής Κολέιμ- 
πια. πήρε θέσι δίπλα της καί της 
αύτοσυστήθηκε :

—Τσά,οίλς Ντρουέ, είμαι άπό πα
τέρα Γάλλο.

Αμέσως έπειτα άρχισε νά τής 
κάνη διάφορα κομπίλιμέντα, μά ή 
Κάοοι του άπαντοΰσε μέ μονοσύλ
λαβα, γ ια τί είχε διαρκώς στό μυ
αλό της τίς Ιστορίες πού είχε ά- 
κούσει δτι είναι έπικίνδυνο σέ μιά 
κοπέλλα νά πιάνη κουβέντα μ* 
έναν άγνωστο. Φθάν:ντας στό Σι
κάγο ό Ντρουέ τής έδωσε τήν κάρ
τα του άλλά πρός μεγάλη του 
έκπληξι, ή νέα του έφυγε ξαφνικά 
άνάμεσα στό μεγάλο πλήθος.

Στό Σικάγο ή Κάρρι έζήτηκχε

καταφύγιο στό στπίτι τής άδελφης 
της Μίννι, σέ μιά φτωχογειτονιά.

Ή Μίννι ήταν πσντρεμμένη 
καί είχε και παιδιά.. Και καθώς 
ό άντρας της δέν έννοοΰσε νά 
τρέφη άχρηστα στόματα, ή Κάρρι 
δέχθηκε νά πλη,ρώνη τό μερίδιο 
τής τροφής της. Ευτυχώς είχε 
βρή άμέσως δούλε id' : είχε προσ- 
ληφθή ώς έργάτρια σ’ ένα μεγά
λο έργοστάσιο παπουτσιών. ’Από τό 
πρωΐ ώς τό βιράδυ ήταν καθισμένη 
μπροστά σέ μια είδική ραπτο
μηχανή μέσα στό ήμίφως, ένώ ή 
τα του, άλλά πρός μεγάλη του 
σκόνη· και ή μυρουδιά άπό τά δέρ
ματα πλημμύριζοτν τήν άτμόσφαιρο. 
Καμμιά φορά. έν τούτοις, ξεχνούσε 
νά ράψη. ΤΗταν τότε πού άφινε 
τή σκέψι της νά πετάξη στούς 
πλούσιους νέους —όπως αύτός ό 
Τσάρλς Ντρουέ — καί στις με
γάλες κυρίες πού έβλεπε συχνά 
ΐΓέσα στ’ άιιιάξια ν τρ-&(ουν στούς 
δρόμους, ένώ αύτή, μετά τήν έ- 
ξαντλητική δουλειά της. τραβούσε 
ν ιά  τή φτωχή κα! κατοτχνιασμένη 
συνοικία της. Έ£ α ίτιας μάλιστα 
τών συχνών αύτών όνειροπόλημά- 
των της, ή άπόδοσί της στή δουλειά 
ήταν μικρή κα! οΐ προϊστά
μενοί της τήν εΐγοον χαρακτηρίσει 
κακή έργάτρια. Μιά μέρα πού εί
χε ξεχασβή πάλι. <4πό άπροσεξία 
γλύστρηαε τό δάγτυλό τη<: κάτω 
άπ* τή βελόνα τής μηχοένής κα! 
άπό τόν πόνο πού τής προκάλεσε 
τό τούπημα έβαλε τ ίς  φωνές. Αύ
τό τό μικροδυστύχημα έγινε αΙτία

νά τήν άπολόσουν άπό τό έργο- 
στάσιο. «**

Μάταια ζήτησε νά βρή δουλειά 
κάπου άλλου. Υπήρχε στήν πόλι 
πλήθος όλόκληρο άπό φτωχές κο- 
πέλλες σάν κ ι’ αυτήν, πού έψα
χναν νά βρουν δουλει ά άπό τις μι
κρές άγγελ ίες  τών έφημερίδων. 
Ά λλά  παντού όπου ζητούσαν έρ- 
γάτριες, ή Κάρρι έφθανε άργα. 
Ά π ' τήν άλληι μεριά, έξ άλλου, ό 
γαμπρός της άρνιότσν νά τήν τρέ- 
φη δωρεάν. Με τά λ ίγα  χρήματα 

πού τής είχαν μείνει, υστέρα άπό 
τά μηνιαία έξοδα τοΰ φαγητού 
της, ειχε άγοράσει ένα φόρεμα κ ι’ 
ένα καπέλλο. Τότε άκριβώς σκά
φθηκε αύτόν τόν Τσάρλς Ντρουέ, 
πού τής είχε φανή τόσο καλός, 
θυμήθηκε την κάρτα ποΰ τής ε ί
χε δώσει και τήν διεύθυνσί του. 
Κι’ ένα πρωΐ πήγε νά τόν συνοτντή- 
ση·....

Ό  Τσάρλς Ντρουέ τήν δέχθηκε 
μέ χαρά άλλά γ ιά  τήν ώρα δέν 
είχε καμμιά δουλειά ύπ’ όψει του · 
γ ι ’ αύβην.. "’Ήταν όμως γαλοτντό- 
μος. Μέ τρόπο τής έβαλε άρκετά 
χαρτονομίσματα στό χέρι, γ ιά  νά 
μποιρέση νά ντυθή σάν κυρία, όπως 
τής είπε. "Επειτα τής έδωσε ραν
τεβού γ ιά  τό ίδιο βράδυ στό ρε- 
στωράν «Φιτζεραίλντ».

—Είναι τό πιό σίΐκ ρεστωράν τής 
πόλεως, πρόσθεσε μέ κάποια υ
περηφάνεια.

‘Η Κάρρι έφθασε στό «Φίτζε* 
ραλντ» πιό μπροστά άπ ’ τόν 
Ντρουέ. Αγνοώντας τίς συνήθειες 
μπήκε στό μπάρ πού ήταν άποκλει- 
στικά γ ιά  άνδρες. Φαινόταν γοη
τευτική μέ τήν άμηχανία της. ’AJ 
μέσως μόλις μπήκε, μερικοί άν
δρες σφύριξαν άπό θαυμασμό. 
Στάθηκε σέ μιά γωνιά του μπάρ 
άμήχανη, μή τολμώντας νά προ- 
χωρήση άλλά ούτε κα! νά φύγη. 
‘Ο μπάρμαν θέλησε νά τήν διώξη. 
Ευτυχώς, ένοος ώριμος άνδρας, μέ 
πρόσωπο στό όποιο άντανακλοΰσε 
ή κοολωσύνη, τήν πλησίασε άμέ
σως κα! προσφέρθηκε νά τήν βοη- 
θήση. ‘Η Κάρρι δέν άργησε νά 
διοεπιστώση ότι ό άγνωστος ήτοτν 
σημαντικό ποόσωπο. "Ολος ό κό
σμος έκεΐ μέσα τόν χαιρετούσε μέ 
υποκλίσεις λέγοντας : «Χαίοετε, κ. 
Χάρστγουΐντ», ή «Πώς είσθ ε, κ. 
Χάρστγουντ;» Άκόμα κ ι’ έκέΐνοι 
πού τοΰ φώναζαν άπλώς «Καλημέ- 
ρα, Τζώρτζ», είχαν κάποιο σεβα- 
σιιό στή φωνή τoυc. Μόλις τά εί
δε όλα αύτά, ή Κάροι έβγαλε τό 
συμπέρασμα ότι ό άνδρας αύτός 
ήταν άσΦαλώς ό Ιδιοκτήτης τοΰ 
πολυτελούς ρεστωοιάν, τοΰ «πιό σίκ 
ρεστωράν τής πόλεως».

"Οταν ή Κάρρι. κοκκινίζοντας, 
τοΰ έξήνησε ότι είχε ραντεβού μέ 
τόν κ. Ντρουέ, ό Τζώρτζ τήν ώ- 
δ*νεσε μέ ποοθυμ ία στή μεγάληι 
αίθουσα του κέντοου, άναζητών- 
τας μέ τό μάτι τό Ντρουέ γ ιά  λο
γαριασμό της. Δέν τόν β^τικε 
πουθενά. 'Ύστερα άπό λίγο  ή Κάρ- 
ρι ήταν έτοιμη νά φύνη όταν ό 
σύντροφός της έφθασε έπί τέλουο. 
Τήν χαιρέτησε υέ χαοά κα! κα
λησπέρισε τόν Τζώρτζ μέ οίκειό- 
τητα.

‘Ο Τσάρλς Ντρουέ φαινόταν κ ι’ 
αύτός στ>ιιαντικό πρόσωπο. Πρόσ
φορε στήν Κάρρι πλούσιο δείπνο 
κα! πολλών ειδών κρασιά. Κατά 
τήν διάρκεια τοΰ γεύματος, ό 
Τσάρλς δέν έπαψε νά  τήο λέη καμ- 
πλιμέντα στά όποια ή Κάιορι δέν 
ήξερε πώς ν’ άπαντήση. Βγαίνον
τας άπό τό ρεστωοάν άργότερα. 
αισθανόταν τό κεφάλι π>γ νά  γυρί- 
ζηι λ ίγο ... θ ά  έφταιγε ή σαμπά
νια , βέβαια, ή σαμπάνια αυτή 
πού ένα γκαρσόνι μέ πολλές υπο
κλίσεις τήν έφεοε στό τοαπέζι τους 
έκ μέοους τού κ. Χάρστγουντ. 
Στόν δοόαο ή Κάρρι ζήτησε νά 
πάοη τό λεωφοοεΐο ν«ά νά γυοίση 
στό σπίτι ττίς άδελφής της. άλλά 
ό Τσάολς τήν έπεισε νά μείνη ά- 
πόΦΓ στό δικό του σπίτι, μιά κα! 
* ώοα Ατοτν πεοασιιένη... Τής έ- 
δωσ«· κα! rh  κλπδΐ τοΰ διαιιεοί- 
σ·ιατό- του, λένοντάς της πώς ητύ- 

θά έμ*·νρ στό ξενοδογ εϊο. Τήν 
έττ'Μΐΐνη". άλλωστε, έποόκειτο νά 
ταξιδέψη γ ιά  έμπορικές δουλειές 
το·*.

Ή Κάρρι δέχθηκε τήν προσφο
ρά άλλά σέ λίγο τρόμαξε δταν

είδε τόν Τσάρλς νά τήν συνοδεύηι. 
Μά έκεΐνος τής έξήγησε δτι έρ- 
χόταον μαζί της μόνο καί μόνο 
γ ιά  νά πάρη τή βαλίτζα του. Πράγ 
ματι, όσο διάστημα έμεινε μέσα 
στό δωμάτιο μαζί της, έδειξε ό
τ ι δέν ένδιαφερόταν γ ι ’ αύτήν. Κι* 
αύτό γ ια τ ί σάν έξυπνος άνδρας 
πού ήταν είχε καταλάβει ότι θά 
τήν θύμωνε άν τής ριχνότοεν. Σέ 
λίγο  πήρε τή βαλίτσα του άλλα 
πρίν βγή έντελώς, σέ μιά στιγμή, 
καθώς αύτή περνούσε δίπλα του, 
τήν άγκάλιοοσε ξαφνικά καί τήν 
φλησε. ‘Ό ταν έκείνη έμεινε μό
νη δέν μπόρεσε νά κρατηθή πε- 
.ρισσότερο κ ι’ άρχισε νά κλοΛη μ' 
άναφυλλητά. Είχε καταλάβει πού 
τήν όδηγοΰσε ή φτώχεια τη ς :...

***

Ό Τζώρτζ παραξενεύτηκε βλέ
ποντας σέ λ ίγο  τόν φίλο του 
Τσάρλς νά γυρίζη στό μπάρ μέ 
τή βαλίτσα στό χέρι. Φανέρωσε 
τήν έκπληξί του μέ διακριτικότη
τα, μά ό Ντρουέ τόν έβεβαίωσε ό
τι ή «εξορία» του, δέν θά διαρ- 
κοΰσε περισσότερο άπό δυό - τρεις 
νύχτες. 'Η «μικρή» δέν θ' άργοΰσε 
να «πέα&η-”.

Πράγματι, όηα*>ς είχε πή ό 
Τσάρλς, ή «έξορία» δέν κράτησε 
περισσότερο άπό δυό νύχτες. Τε
λικά ή Κάρρι δέχθηκε νά μείνη 
γ ιά  πάντα στό σπίτι του. Ζοΰσαν 
μαζί σάν άντρόγυνο, ό Τσάρλς 
φαινόταν ευχαριστημένος άπ’ αύ
τή τήν κατάστασί, μά ή γειτονιά 
εΐχε σκανδαλισθή έπειδή έγινε γνω
στό ότι δέν είχαν παντρευτή. Καί 
ή Κάρρι ύπέφερε άπό τήν περιφρό- 
νησι πού τής έδειχναν. Μόλις έμ- 
φανιζόταν πουθενά, άμέσως τά 
παιδιά τήν άπέφευγαν, έκτελών- 
τας έντολή τών μητέρων τους. 
Πολλές φορές είχε έρθει σέ σύγ- 
κρουσι μέ τόν Τσάρλς ζητώντας νά 
ι·"9« πότε έπί τέλους σκεπτόταν 
νά τήν παντρευτή, όπως τής είχε 
ύποσγ^θή. Ά λλά  κάθε φορά αύ
τό*; ^ύοισκε τρόπο νά άποφεύγη τή 
συζήτησι. Ή ταν όμως χουβαρ- 
ντάς καί πρόθυμος γ ιά  όλα: τής 
έΐ0Ρτ«· δώοα ύστερα άπό κάθε του 
τα£ίδι, τής έδινε χρήματα, μά 
έκείνη δέν ήταν εύτυχισμένη.

Μ ά  ιι ' οα που περνοΰσαν άπό τό 
πάρκο ιιέ τόν Τσάολς, συνάντησαν 
τόν ΤϋώΟ'Τζ που είχε βγάλει περί
πατο τό σκύλο του. Ή Κάρρι ένο- 
χλήθηκρ λ ινά κ ι μέ τήν παρουσία 
του καί υέ τήν πρόθεσι τοΰ φ ί
λου της νά δείξη στόν Τζώρτζ ό
τι ή δμορΦη αύτή κοπέλλα ήταν 
δική του.. Μά ό Τζώρτζ, παρά τό 
ένδιαφέρον του, δέν έδειξε καμ- 
αιά π^οιέογεια κα! άρνήθηκε ιπ ή ν  
ποόσκλησι τοΰ Τσάολ'- νά πάη μα
ζί τοιχ:. ν ια τ ί φοβήθηκε μήπως 
Φανή άδιάκοιτος. Μά ό Τσάρλς 
έ-ηρέιι,ενε τόσο πού άνάγκασε τόν 
Τζώρτζ νά δεγθή. *Η Κάρρι εύ- 
χαοιστήθρ»<·Ρ, άν κα! κατά βάθος 
στενοχωρήθηκα μέ τή σκέψι δτι έ- 
ποεπε νά  παίξη καλά τό ρόλο τής 
οικοδέσποιναν τΑς κυρίας ένό-c 
σπιτιού πού δέν τής άνήκε. Ή ταν 
μιά παρείσακτη, μιά «σπιτωμένη»!

Κάθε φοοά πι·3ύ  ό Τζώοτζ έρ- 
χόσαν νά έπ·σκεΦθή τό «ζεύγος» 
κυοιευόταν άτό ένα περίερνο συ
ναίσθημα. THrorv φανερό δτι του 
άοεσε πολ»') Λ Κάοοι. "Ισως γι* 
αύτό ένα βοάδυ κ άλεσε τους φ ί
λου'* του νά σ^υπάρουν μαζί «τχου 
Φίτζεοαλντ. Έ ν . τώ ιιεταξύ ό 
Τσάολς εΤγρ βγάλει τή φίλη του ά 
πό μιά πλάνη :

—"Ου ι, Κάροι. τής εΤγε πΑ, τό 
ο^τί.'οάν δέν στόν Τζώοτζ.
Κα! δλενε τ^ν άλήθε·α. *0 Τζώοτζ 
Ψ>τ<τν ρνας άπ^ός υαίτρ ντ* ότέλ, 
άλλά  ένας μαίτρ πού δμοιός του

^ Διευθύνσεις ύπευθύνων S 
ί  ( Συμφώνως τώ άοθρω 6 . παρ. V 
Ιράγρ. 1 τοΰ A. Ν 1092)1931 f 
Κ 'Εκδότης : Γ. Ί. ΓΕΛΡΓΟ- > 
ι ΠΟΥΛΟΣ, (Κατοικία : Καλύ-V 
;  μνου 5 , Ά θήνα ι) . ?
\ Προϊστάμενος τυπονραφείου ι 
(ΑΜΦΙΩΝ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ (Μα- ν 
; κεδονίας 9, Περισσός) ^

Άπό τό ρρμάντσο τού ΤΕΟ 
ΝΤΡΕΊ’ΣΣΕΡ «ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΡΡΙ» 

καί τήν όμώνυμη ταινία  τής 

«PARAMOUNT» τοΰ μεγάλου 
σκηνοθέτου ΟΥΤΛΛΙΑΜ ΟΥΑΊ ΛΕΡ.

Γιά σ ά s, Kopies μου
Η Μ ϋΛ Α  ΣΤΟ Χ Ο ΛΛΥΓΟ ΥΝ Τ

δέν μττοροΟσε νά ίρεθή σ’ όλόκλη. 
ρο τό Σικάγο I ***

Μιά μέρα ό Τζώρτζ έφερε στό 
«ζεύγος» δυό εισιτήρια γ ιά  τό 
θέατρο. Την ήιμέρα έκείνη άκρι. 
βως ό Τσάρλς θά έφευγε ταξιόι. 
hπεμένε όμως νά συνοδεύσω ό 

Τζώρτζ τήν Κάρρι στό θέατρο. Ό 
1 ςωρτ*, δέν μίλ,ησε δταν άκουσε 
την πρότασι τού Τσάρλς, άλλά ή 
Καρρι κοταλαβε πώς η καροιά του 
σκιρ,ησε άπό χαρά.

Επιστρέφοντας στό σπίτι του τό 
βράδυ αύτό, ό Τζώρτζ, δέν έδωοε 
μεγάλη προσοχή στόν Τζών Κόν- 
νεΑ., τον άρραΦωνιαστικό τής κό
ρης του Τζέσσικα, πού ήρθε νά 
τόν χαιρετήση. Δέν πρόσεξε έπί
σης ούτε τή γυναίκα του Τζούλια 
π ;ύ  θΐ-ίλησε νά τοΰ μιλήση γ ιά  τήν 
περιουσίά τοΰ Κόννελ.. Ο νοΰς του 
ήταν άλλου, ήταν στήν Κάρρι! Αι
σθανόταν ότι τήν άγαποΰσε, ότι 
δέν ιχποροΰσε νά ζήση χωρίς αΟ- 
τήν !

’Επωφελούμενος άπ ’ τήν άπου- 
σία τού Τσάρλς, ό Τζώρτζ έκαμε 
άκόμη μιά έπίσκεψι στήν Κάρρι. 
Της έφερε κ ι’ ένα βιβλίο. Δέν 
θέλησε νά καθήση< όμως παρά μό
νο όταν τόν παρ<ικάλεσε ή ίδια. 
Κάθισαν δίπλα - δίπλα σ ' ένα ντι- 
βάνι τοΰ σπιτιού κουβεντιάζοντας. 
Καθώς έκεΐνος συνέχιζε νά τήν ά- 
ποκαλη «κυρία Ντρουέ», ή νέα. 
κοκκινίζοντας, τοΰ παρατήρησε ότι 
την ένοχλοΰσε ό τίτλος καί τόν 
πάρε*άλεσε νά τήν φωνάζη στό έ
ξης άπλώς Κάρρι. Ό  Τζώρτζ πή
ρε θάρρος καί σέ μιά στιγμή τής 
ώμολόγησε ότι ήταν όμορφη, ότι 
τού άρεσε π*>λύ. "Επειτα, άπό φό
βο μήπως τήν είχε πληγώσει, τής 
έζήτησε νά τόν συγχωρήση γ ιά  τό 
θάρρος του. Πάντως, πρίν νά φύ
γη άπ' τό σπίτι τη<ς, τής έπρότει· 
νε νά τήν συνοδεύση τήν μεθεπόμε
νη καί στό θέατρο. Καί ή Κάορι δέ
χθηκε μέ ένδόμυχη χαρά. Ντρεπό
ταν νά όμολογήση στόν εαυτό τηο 
ότι ό Τζώρτζ τής άρεσε περισσό
τερο...

*·*
Μετά τό θέατρο ό Τζώρτζ πέ

ρασε άπό τοΰ Φίτζ&ραλντ. Πήρε 
μιά σαμπάνια κι' ετρεξε νά συ
νάντηση τήν Κάρρι πού τόν περί 
μενε έξω. μέσα σ' ένα άμάξι. Ξε
κίνησαν μαζί. Γοητευμένος ό 
Τζώρτζ, παρασυρμένος άπ' τόν ε 
ρωτά του, δοκίμασε νά τήν ά-y- 
καλιάση άλλά ή -Κάρρι έφερε κά
ποια άντίστασι. Σάν νά μετάνοιωσε 
ομως κ ι’ άμέσως έγκαταλείφθηκΕ 
ατή διάθεσί του. "Εκείνος τήν Αγ
κάλιασε αέ θέρμιτν καί τήν φίλησε 
ένω αύτή, χωμένη στήν άγκαλιά 
του, άνταπέ&ιδε τά  φιλιώ  του !...

—Κάρρι. μουρμούρισε μέ τό 
στόμα χωμένο μέσα στά πλούσια 
μαλλιά της, Κάρρι, σ ' άγαπω πο
λύ, δέν πρέπει νά  μ* έγκοτταλεί-ψης ι...

Τήν άλλη μέρα τής έστειλε με
ρικές λίΐξεις μ" ενα μικρό τοΰ 
ρεστωράν. Της έγραφε δτι θά τήν 

. έπερίμενε στό πάρκο. Καί τήν συ- 
νήντησε πράγματι έκεΐ. Ά λλά  ή 
Κάρρι μέ μεγάλη πονηρία καί κό- 
Ίΐο είχε κατορθώσει νά ζεφύγη ά- 
πό τά  χέρια τοΰ Τσάρλς ό όποιος 
είχε γυρίσει ξαφνικά καί ήθελε, 
τήν ίδ ια  ώρα νά έξαντλήση δλο 
τόν δγκο τοϋ έρωτά του ! Τελι
κά τοϋ είχε ξεφύγει μέ τήν ύ- 
πόσχεσι δτι ή νύχτα ήτοτν δική του! 

··*
"Οταν ό Τζώρτζ συνάντησε τήν 

Κάρρι στό πάρκο, τής πήρε τά 
χέρια μέσα στά δικά του μέ εύ- 
γνωμοσύνη καί τής είπε άπερίφρα- 
ατα δτι έπρεπε νά έγκαταλείψη» 
τόν Ντρουέ. Στό τέλος τή ρώτησε 
μέ καρδιοχτύπι :

—Κάρρι... πές μου ότι μ* άγα- 
πάς κι* έσύ !..

—Σ’ άγοοπώ μ’ όλη μου τήν καρ
διά ! άποκρίθηκε έιοείνη αύθόρμη- 
τα.

Καί πρόσθεσε ότι ντρεπόταν γ ιά  
τή ζωή πού έκανε μέ τόν Ντρουέ. 
" Επβιτα συνέχισε :

—"Αν ήθελες νά μέ παντρευτή ς 
έσύ, άγάπη μου, θά σοΰ ήμουν πι
στή κα! άφωσιωμένη σύζυγος !

(Τό τέλος στό έπόμενο)

Ή μόδα στό Χόλλυγουντ είναι 
ένα ζήτημα άκόμη πιό πολύπλο
κο άπ* ότι είνα ι στά άλλα διε
θνή κέντρα. Έ κεΐ κάθε μεγάλος 
δημιουργός^ μοντέλλων έχει ύπ' 
όψει του πώς οί δημιουργίες του 
θά φοριούνται στήν όθόνη. ένα, 
δυό, τρία χρόνια άργότερα. Γι' 
αύτό καί εΐναι ύποχρεωμένος νά 
μελετά πολύ τό ντύσιμο τών ά- 
στ*3ρων του γ ιά  νά μήν θεωρούν
ται οί τουαλέττες τους ντεμοντέ, 
έστω καί μετά δυό χρόια πού θά 
προβάλλεται ή τα ινία  γ ιά  τήν 
όποιαν έτοιμάστηκαν.

"Ετσι κάθε χρόνο, όλοι ο! με
γάλοι ράπται τοΰ Χόλλυγουντ πα
γαίνουν στό Παρίσι. Στό διεθνές 
αύτό κέντραν όπου έχει έ,γκατα- 
στησει τό στρατηγείο της ή θεά 
Μόδα συσκέπτονται μέ τούς με
γάλους έπιτελεΐς της καί άπο- 
Φασίζουν ποιά κατευθυνσι θά τής 
δώσουν όχι μόνο τήν ποοσεχή 
σαιζόν άλλά κα! τίς έπόμενες. 
Προμηθεύονται δείγιιατα καί ύ- 
λ·κά_ καί ξσναγυρίζουν πάνοπλοι. 
’Εκεΐ μελετοΰν τόν τύπο τών δια
φόρων ήρωΐδων πού θά ύποδυθούν

Γ ιά  τ ις  πιό 
σ©6αρέ$ περ ιπτώ σεις

Υπάρχουν μέρη δπου δέ στέκει 
νά παρουσιασθή μιά γυναίκα φο
ρώντας έξωμο φόρεμα. Γιά μιά 
τέτοια περίπτωσι αύτό τό ταγιέρ 
άπό ταφτά πού λανσάρει ή Βιρ- 
τζίνια  Μάγκ> εΐναι Ιδεώρες. ‘Ο 
γιακάς του εΐνα ι μεγάλος, τά μα
νίκ ια  ζαπονέ καί τ,ρουά - κάρ. "Ε
νας φιόγκος στήν άριστερή τσέ
πη συγκρατεΐται μέ δυό κλίπς ά 
πό ατράς καί τό στολίζει πρωτό
τυπα καί χαριτωμένα.

οι άστερες τους καί άνάλο,γα θά 
σχεδια<κ>υν, στή γραμμή πάντοτε 
της μόδας; τά φορέματα πού θά 
τονίσουν καλύτερα τήν όμορφιά τους.

Αύτός εΐναι ό λόγος ποΰ ή μό
δα τών άστέρων είνα ι πιό πρα
κτική κι' έφαρμόσιμη γ ιά  τόν πο 
λυ κοσμ.), άπό τις δημιουργίες τοΰ 
Ντιόρ ή τοΰ Φάθ. Γι’ αύτό καί 
ή έπίδραΟις τού κινηματογράφου 

τρσο ευεργετική στή γεν ι
κή έμφάνισι όλων τών γυνα κών. 

***
Οι γιορτές πλησιάζουν.. "Ολες 

μας κάπου θά πάμε ή καί στό 
σπίτι άν μείνουμε θά πρέπει νά 
ντυθούμε κάπως καλύτ:ρα ώρ σ- 
μένες βραδυές. Εΐναι χρήσιμες, 
λοιπόν, μερικές Ιδέες γ ιά  τό ντύ- 
σιιιό αας. ίδίω? έαπνευσαέν^ο ά 
πό τούς δημιουργούς τοΰ Χόλλυ
γουντ^ "Ισως κάποια άπ ’ α ύτές 
νά σας βοι?θήση νά καλλιτερέψε- 
τε τήν έμφάνισί σας.

Εΐναι γνιοστό πώς ν ιά  ιιιά βο^- 
δυνή τουαλέττα παίζει σπ'υδαΐο 
ρόλο τό υφασαα καί συγ 'ά  αύτό 
κα! μόνον κάνει μια τουαλέττα πιό 
βαρύτιμη· άπό τήν άλλη.

Γ ιά ένα δοοοδυνό ιιπορΓΐτε να 
διαλέξετε άπό τά ύφάσμοττα πού 
χρησιμοποιούνται γι* αύιτά, άνά- 
λογα μέ τήν τσέπη σας. Συνηθί
ζονται τά μεταξωτά ιιποοκάρ, τό 
σατέν ντυσέ''. τό βελούδο, τό τού 
λ ι, ή ντοτντέλλα, ό ταφτάα φανται
ζί!. ή μουαρέ, τό γκρό ή ή μουσε
λίνα.

Μπορείτε νά τό κάμετε κοντό 
ή μακού. Νά προτιιιήσετε τό κλασ
σικό έξωμο στράπλες — μέ κορ
σάζ έφαρμοστό. μ'^τη λεπτή σφίν- 
ΐ'ένη μέ Φούστα φαρδειά. .Εκτός 
β’ήβαια έάν εΤσθε πολύ πα- 
χειά όπότε δέν σάς κολακεύει αύ
τό τό σχέδιο. Τά φορέματα αύτά 
αν ιδρύοντα ι μέ κοντά μπολ^οο 
ή μέ έσάρπες, άπό τούλι, νταντέλ- 
λα. μουσελίνα ή άλλο ύφασμα τα ι
ριαστό μέ τό φόρεμα.

Μά άν τά  οίκονοιιικά aac δέν έ- 
πιτρέπουν τέτοιες άκοοβασίες. θά 
μείνετε κλεισιιένη στό σπίτι κλαί- 
γοντας rh uoipa a a c : "Ενα τέτοιο 
ποαγιια δέν ταιοιάζει στήν έ-̂ ο- 
γή uaς. θ ά  έπιστρατεύσετε ό>η 
τη φοτντασίο· καί τήν έΦευοετικό- 
τητά σας θ ά  έχετε κάποιο μετ- 
ξωτό φουστάνι. Νά τό βάψετε 
μαΰρο κα! — άν εΐναι δυνατόν
— νά τό ιιεταποιήσ'ττε όσο γ ίνε 
τα ι στή νέα γραμμή. Γιά νά τοΰ 
δώσετε δέ λίγη· λάμψι καί βαρύτη 
τα κεντήστε το μέ μαύοη χάνδρα 
σκορπιστά. "Αν μπορείτε δέ νά 
σκαρώσετε κα! ιιιά έσάρπα άπό 
τούλι ή άλλο ύφασμα θά νίνετε 
μέ λ ίνα  έξοδα κομψή καί πα
ρουσιάσιμη.

"Ενας άλλος οικονομικός συν
δυασμός εΐναι καί τής μπλούζας
- -φούστα·'. Μέ Μά μαύρη ταφτα
δένια κλός φούστα κ ι’ ένα - δυό 
μπλουζ ίτσες μπορείτε νά παρου
σιάζεστε πάντα κοιιψή καί διαφο
ρετική ΟΙ μπλοΰζες μπορούν νά 
γίνουν άπό βελούδο, ντσντέλλα., 
ταφτά ή ό τ ι δήποτε άλλο καλό 
Οφασμα πού μπορείτε νά βρήτε 
καί σέ οετάλια

Μά δ*ν εΐναι τό Φόρειια πού 
ντύνει τή γυναίκα. Γιά νά είναι 
μιά ζωντανή εικόνα της κομψότη- 
τος πρέπει νά Φορέση κι* δλα 
έκεΐ να ^ά άττ~—'ίτητα «*ξεσου- 
άο» πού έπ’βά'νλ*·! ή αόδα κα! 
μέ τά Απ^Τα συμπληρώνεται ένα 
καλό σύνολο.

Καί πρώ’α  - wo^ rcr άπαοσίτη- 
το είναι ένΌ κολ>"  ̂ ά'·^λ''νο μέ 
τήν... τσέπη σας: Μπορεί νάναι ά- 
πό_ ψεύτικες πέολεο ft στοά", απο- 
>̂εΐ Wf'ai κα· άλρθ'νό Ά'λ^ά ωή 

λυπασθε άν δέν μποοήτε ν ’ άπο- 
κτήσετε ένα τέτοιο. Ή μόδα εύ- 
νοεΐ τ ίς καλές Ιμιτασιόν πού τήν

M t« τβ υ κ λ έ ττ*  γ ικ  τή  
6 χ α ίλ ιο α χ  της 6 p « iu « j

"Ενα ώραιότατο έξωμο φόρεμα 
τής Βιρτζίνια Μάγυο άπό μουσε
λίνα  καί ντοοντέλλα. Φοριέται πά
νω άπό ένα άλλο έξωμο ταφτα
δένιο τοΰ όποιου τό κορσάζ κα! 
τό έμπρός φύλλο εΐναι άντιθέτου 
χρώματος. Μιά έσάρπα άπό μου
σελίνα μέ ντανΤέλλα άπλικέ σκε
πάζει τούς χυτούς ώμους της. Μέ 
μιά τέτοια τουαλέττα κάθε'κοπέλ
λα μπορεί νά γίνη ή βασίλισσα 
τής βραδυάς.

προτιμούν κι* αύτές άκόμη πού 
διαθέτουν άληθινά, κ ι’ αύτές ά 
κόμη· οί στάρ.

Τά μοντέρνα κτενίσματα μέ τά 
κοντά μαλλιά άφίνουν ξέσκεπα 
τ ’ αυτιά, θέλουν λοιπόν κι’ αύ
τά τά στολίδια τους πού δέν ε ΐ
ναι άλλο άπό ένα ζευγάρι σκου
λαρίκια άσορτί μέ τό κολλιέ.

"Ενα ώραΐο βοαχιόλι συνηθί
ζεται πολύ καί τονίζει πεοισσότε- 
ρο τήν όμορφιά τοΰ χεριοΰ. Μά 
ένώ κολλιέ καί σκουλαρίκια μπο
ρούμε νά βάλωμε καί Ιμιτασιόν 
δέν μποροΰμε νά κάμωμε τό ί 
διο καί γ ιά  τά βοαχιόλια ή δσ- 
χτυλίδια "Ενα ψεύτικο τέτοιο κό
σμημα κοααστρέφει κα! τήν πιό 

»κομψή έμφάνιχη, δίνσντάς της έ
ναν τόνο πρόστυχο, φτηνό. Π* αύ- 
r t  ν ’ άποφεύγετε όσο μπορείτε ά 
ψεύτικα αύτά στολίδια.

Βέβαια μιά γιοοτινή έιιφάνισι 
απορεί νά συνοδευτή κ ι’ άπό άλ
λα μικροπράγματα πού τήν ^ μ *  
πού νουν άκόμη πεοισσότερο. "Ενα 
στολίδι στά μαλλιά, ένα κλίπ στό 
φόοεμα. μιά βρσδυνή τσάντα, 
αιά νούνινη κάπα ή σάρπα. Ά λ 
λά αύτό εΐνα ι κάτι πού τό κανο
νίζει Γ'’>κολώτερ'ν άπό ud~ τό 
πορτοφόλι σοτς. Έμεΐς θά σάς συ- 
νιστούσαμε νά στολίσετε τόν οσυ- 
τό σαο ιιέ μιά ξεκθ«'>οαστη κ^ί 
γιορτινή δψΐ· μ’ ένα γελαστό πρό- 
σ<̂ πο κσ! νάστε βέβαιες πώς όλα 
τά ψεύτικα στολίδια, θά σβύνουν 

μπροστά σας.



Ε Ι Λ Η Ξ Ε Ι Σ
ά π ό  τ ά  Χ τ ο ύ ν π ο

'Si

- Γιά πρώτη· φορά στην ίστο- ,
S ρία τοΰ κινηματογράφου ή Ά - Ν 
k γ ία  "Ε6ρα έδωσε τήν άδεια C 
ί  γ ιά  το γύρισμα μιάς ταινίας ·
S μέ θέμα την ζωή ένός Πάπα. Ν 
Γ Πρόκειται γ ιά  τό θρησκευτι- ΐ 
;  κοΟ χα,ρακτήρος φίλμ «Οί άν- %
S θρωποι δέν κυττάζουν πρός τόν S 
 ̂ουρανό» ποΰ έχει ώς θέμα τή t 

? ζωή τοΰ Πάπα Π ίου 10ου. *
\ Τούς δύο πρώτους ρόλους τοΰ S 
ς Ιργου κρατούν οΐ * Ενρίκο Βιν- Γ 
; τόν καί ή ~Ι£α Μιράντα. Σκη· }
\ νοΒέτης ό  Ούμπέρτο Σκαρ- S 
λ πέλλι. Γ
; ^  Ό  τόσιο παρεξηγημένος ά- j 
 ̂Γτό τούς Αθηναίους Τοτός, \

« ί χ ι ι  πάντα σουξέ στήν Ιτα λ ία  λ 
Ν >που τά έργα του δ ίν είναι }
 ̂ μονάχα ευχάριστα γ ιά  τό κοι- ^

• νόν μά και έμπόρικά γ ιά  τούς /
Ν έπιχειρηματίες. "Ισως έδώ δέν Ν 
ί  μπορούμε ν ’ άντιληφθούμε τ ' y
• άστεΐα καί τά καλαμπούρια · 
Ντου. ’Ίσ ω ς... ποιός ξέρει τ ί ; Ν 
i  Τό γεγονός είναι δτι τό τε- ί  
ί  λευταΐο του εργο «Ό  Τοτός ·
S ...έγχρωμος» σημειώνει μεγά- Ν 
£ λες πιέννζς στήν ’ Ιταλία. ΐ
ί  «Τά έπτά θανάσιμα άμαρ- .
S τήματα» εΐνα ι ένα πολύ μεγά- S 
 ̂ λο φίλμ, ίσως τό μεγαλύτερο ι 

'  της έφετεινής παραγωγή ?, ί  
S Προϊόν της γαλλσ - άγγλο - ί- S 
ιταλ ική ς συνεργασίας, παρου-- Γ 
ισ ιά ζ ε ι τά  έπτά θανάσιμα ά- } 
\ μαρτήματα σέ έξτ· έπεισόδια, \
• ιέ Ιδιαίτερον σκηνοθέτη και Γ 
. , ήθσποιούς γ ιά  κάθε έπεισό- '  
 ̂διο. ΟΙ κυριώτεροι άπό τούς  ̂

λ έρμηνευτάς τών διαφόρων έ- λ 
Ν πεισοδίων είναι οί Μισέλ Moo- } 
 ̂γκάν, BiSiocv Ρομάνς, "Ιζα ^

.· Μιράντα, Φρανσουάζ Ροζέ. No- * 
Ν έλ - Νοέλ, Ζεράρ Φιλίπ, ΆνρΙ Ν 
^Βιντάλ, Φράνκ Βιλλάρ. Άπό ^
• τούς σκηνοθέτες ξεχωρίζουν οί · 
Ν Ντέ Φίλιππο, Ροσσελίνι, Ζάν > 
 ̂Ντρεδίλ, "Υδ Άλλεγκρέ. y

• ’Ακόμα ένα φίλμ τοΰ Έν- .
• τουάρντο ντέ Φίλιππο : «"Αν- ? 
S δρας κα ί γυναίκα». Πρώτα- \ 
ΐ  γωνιατεϊ ό ίδιος. Τό έργο ά- ί 
ί  ποτελεΐται άπό δύο μ^ρη. Τό } 
S ποώτο μέρος είναι παρμένο ά- \ 
ί  πό τό γνωστό διήγημα τοΰ ί 
3 Γκύ ντέ Μωπασσάν, δπου μιά 3 
\ γυναίκα ύποχοεώνει τόν πα- \ 
Γ ράλυτο σύζυγό τηις νά ... κλωο- ς
2 σήση αύγά  τής κόττας, γ ιά  J
V νά είνα ι κι* αύτός χρήσιμος σέ V 
/ κάτι. Τό δεύτερο είναι άφιε- · 
j  ρωμένο σέ μιά γυναίκα πού > 
\ παο' δλον πού ξέρει τίς άπι-  ̂
ί  σ*τίες τοΰ συζύγου της, τόν ·
3 συγχωρεΐ. . J
ϊ  <cOl περιπέτειες τοΰ Μαν- ΐ  
:  τρέν» (κοινή ίταλογαλλική πα- » 
ι οαγωγή) μέ πρωταγωνιστή τόν Ν
V Ράφ Βαλλόνε, εΐναι ή Ιστο-  ̂
2 ρία ένός στρατιώτου τοΰ Λ ου- ι 
\ δοδίκου 15ου, πού άναγκάζε- l  
ί  τα ι νά γίνη «παράνομος» έξ % 
} α ιτίας μιάς παρεξηγήσεως πού Ν 
ϊ  είχε ,μέ μιάν Ισχυρή κυρία Γ 
Λ τής αύλής. ΟΙ περιπέτειες J 
ι  τοΰ Μαντρέν είναι πολλές καί  ̂
ί  ποικίλες, τό δέ τέλος τοΰ έργου ? 
? (όπως συμβαίνει σ ’ δλα τά ? 
ί  Ιπποτικά) είνα ι εύχάριστο. \

"Ενα σατιρικό, έξυπνο έρ- ί  
• γο είνα ι τό «Ό  ήρως, είμαι J 
Ν έγώ» μέ πρωταγωνιστάς τούς \

Οί ώραιότερες
έφετεινές ταινίες
t\\V\\V\\VV\\VV\\VVWVVVVVVW\VV\VW\VVV\\\\VVV\VV\\V\VV\VV\V\W\\\VVVV\

«ΙΒ Α Ν Ο Η Σ »
Ανάμεσα στις 30 και πλέον διαλεχτές ταινίες τής μεγάλης 

Αμερικανικής Κινηματογραφική ς Εταιρίας «Μέτρο-Γκόλντουϊν 
-Μάγερ» ποί> θά Ιδοΰμε έφέτος, ή καλύτερη καί γενικά αύτή 
πού μπορεί νά σταθή έπί κεφαλής τής παραγωγής της είναι ή 
ασύγκριτη έγχρωμη δημιουργία «Ίβανόης», τό θέμα τής όποιας 
είναι παρμένο άπό τό όμώνυμο δημοφιλές μυθιστόρημα τοϋ με
γάλου ’Άγγλου συγγραφέως σέρ Ούωλτερ Σ κώττ.

Τό φίλμ γυρίσθηκε μέ μεγάλη στοργή καί ιστορική ακρίβεια 
στά ΐδια έκεϊνα μέρη οπου εγινεστήν πραγματικότητα, στήν ’Αγ
γλία δηλαδή, I καί πρός τούτοις ενα πολυτελέστατο κινηματογρα
φικό συνεργείο μέ ήθοποιούς?, κομπάρσους, τεχνικούς, σκηνοθέ- 
τας, βοηθούς κλπ. πρόσωπα έδέησε νά ταξιδέύση άπό τό Χόλλυ
γουντ στήν ’Αγγλία πέρυσι τόν Μάρτιο. Τό συνολικό κόστος τής 
μεγάλης αυτής ταινίας, πού θά ϊδοΰμε εντός όλίγου κι’ εμείς έδώ 
σέ τρεις μεγάλους αθηναϊκούς κινηματογράφους, άνήλθε τελικά 
σέ 3.800.000 δολλάρια.

Σκηνοθέτης τοΰ φίλμ είναι ό γνωστός Ρίτσαρντ Θόρπ καί 
τούς κύριους ρόλους ερμηνεύουν οί έξής δημοφιλείς στάρ : Ρό- 
μπερτ Ταίηλορ ώς Ίβανόης,' Έλίζαμπεθ Ταίηλορ ώς Ρεβέκκα, 
Τζόαν Φονταίν ώς Ροβέννα, Τζώρτζ Σάντερς ώς ντέ Μπονά- 
Γκιλμπέρ, καί πολλοί άλλοι.

«Ο  © Α Ν Α Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Μ Π Ο Ρ Α Κ Ο Υ »
Μιά άπό τίς έξαιρετικώτε ρες ταινίες πού θά δοΰμε έφέτος 

είναι ή ταινία «Ό  θάνατος τοΰ Έμποράκου» ή όποία βασίζεται 
στό γνωστό θεατρικό εργο τοΰ “Αρθουρ Μίλλερ πού παίχθηκε 
κι’ έδώ, στό θέατρο Κοτοπούλη. Πραγματεύεται τήν τελευταία 
δραματική φάσι τή£ ζωής ένός ανθρώπου πού ζοΰσε σ’ εναν 
δικό του κόσμο, στηρίζοντας τή ζωή του πάνω σέ ψεύτικες ά
ξιες, καί γκρεμίστηκε απότομα στή σκληρή πραγματικότητα, δ
ταν οί άξιες αύτές έπαψαν νά χουν πέρασι.

Τόν ρόλο τοΰ πρωταγωνισ τοϋ Γουίλλυ Λόμαν τόν υποδύε
ται ό Φρέντερικ Μάρς ό όποιος τιμήθηκε μέ πολλά βραβεία γιά 
τήν δημιουργία του αύτή καί τε λευταία στό Φεστιβάλ τής Βε
νετίας. »

Τούς άλλους ρόλους τής οί κογενειακής αύτής τραγωδίας, 
τούς ύποδύονται οί πρώτοι διδά ξάντες αύτούς στό Μπρόντγου- 
αίη. Ή  Μίλντρεν Ντάννον στό ρόλο τής Λίντα Λόμαν, ό Κά- 
6ιν Μακάρθυ ώς Μπίφ κι’ ό Κάμερον Μίτσελ ώς Χέππυ. Ή  
σκηνοθεσία οφείλεται στόν Λάσλο Μπένεντικ, ό όποιος κατώρ- 
Οωαε νά άποδώση τήν ταινία αύτήν κατά άξιοθαύμαστο τρόπο.

Μέ δυό λόγια ή ταινία «Ό  θάνατος τοΰ Έμποράκου» είναι 
ενα φίλμ άπό αύτά πού δέν πρέπει νά χάση κάθε φίλος τής έ
βδομης τέχνης.

ί  Ρενάτο Ρασέλ καά « τ ίλ ια  (τήν Λ 
'  γνωστή στώ άθηναίκό κοινό J 
S πρωταγωνίστρια πολλών τολ-  ̂
(  μηρών φ ίλμ ). Υπογραμμίζομε ·
- τό χαρακτηρισμό: σ α τ ι ρ ι κ ο ί  
S 6xl κωμικό. Είναι τόσα λ ίγα  τά  ̂
ί  εργα αύτοΰ xoC είδους που ?
. φτάνουν ώς έμάς. J
S t;:: Στά Αγγλικά στούντιο θά ί  
ίγυο ισθη  υιά νέα βερσιόν τοί3 . 
'  φίλμ «Αιχμάλωτος της Ζεν- Ν 
V τας», μέ πρωταγωνιστάς τόν ι 
? Στιούαρτ ΓΝρέϊντζερ καί τόν ? 
J Τζέιμς Μέίσον. Γιά τό γύρι- > 
ϊ  qua του έργου θά κτισθη όλό- Γ 
• κλήρος πύργος μέ στριφτές J 
> σκάλες, καταπακτές, κ.λ.π. Τό \ 
^ φίλμ θά είναι έγχρωμο. ^

Δ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΝ (,Ενταύ
θ α ) .— ’Εδώ όλόκληρη. Γαλλία 
μέ τόσο σημαντική παροίγωγή τα ι
νιών, δέν μπορεί νά  γυρίση έγ 
χρωμα φίλμ καί θά μπορέσουμε 
έ ιιε ϊς ; Τά τεχνικά μέσα τοΰ 'Ελ
ληνικού Κινηματογράφου είναι πο
λύ  λ ιτά  και τό γεγονός ότι μέ 
τέτοια μέσα κατορθώνομε καί γυ
ρίζομε άρτιες τα ινίες, εΐναι πρός 
τιμίιν τών ‘Ελλήνων Κινηματογρα

φιστών.
ΝΙΚΑΝΔΡΟΝ ΚΟΝΤΟΝ ( ; ) .  — 

Έθέσαμε ώ ς άρχή άτταράέατη νά 
μήν άηκτνποϋμε σέ άνώνυμες έπι- 
στολές. Καί ή δική σας, παρά 
τήν τζίφρα καί τήν παράθεσι ό- 
νόματος κάτω άπό τήν ΰττογρα
φή . μυρίζει... καμουφλαριαμένη ά- 
νωνυμία. Γ ιατί δέν άναφέρετε τή 
διεύθυνσί σας. καί τήν πόλι άτό 
τήν όποία μάς γράφετε;

«ΚΑΟΥ - Μ ΠΟΎ*».— Σεβόμεθα 
τήν έπιθυμία σας καί σάς άπαν- 
τοΰμε στό ψευδώνυμο ποΰ _ύποδει- 
κνύετε. Δέν θέλαμε νά σας άπο- 
τρέψομε άιιό τό σχέδιό σας ν' 
Ακολουθήσετε τήν καρριέρα τοϋ ή- 
θοποιοϋ τοΰ κινηματογράφου, εί

μαστε υποχρεωμένοι δμως νά σάς

ποϋμε οτι δέν είναι τόσο εΟκολο 
ν ’ άναδειχθη κανείς, σ ’ αύτό τό 
έπάγγελμα, στήν 'Ελλάδα. Τά 
έλληνιχά στούντιο είναι λ ίγ α  κ ι' οί 
νέοι κ ι' οί νέες ποΰ έπΟδιώκουν νά 
προσληφθοΰν ώς ήθοποιοί είναι 
πάρα πολλοί. ιΠάντος, δταν τύ
χη νά περάσετε άπό τάς 'Αθήνας, 
εϊμεθα πρόθυμοι νά  σας συστή
σαμε σέ ένα άπ ' αύτά γ ιά  νά 
σάς δοκιμάσουν.

ΑΠΤ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΝ (Νί
κα ιαν).— Ή έπιτυχία σας έξαρ- 
τάται άπό τΐις ίκανότητές σας. 'Ε
μείς σάς τήν εύχόμεθα μέ δλη μας 
τήν καρδιά.

Δ.Ε.Κ_ ( Έ νταΰθα).—■· Γιά τά
καλά σας λόγια, σάς εύχαριστοΰ- 
,με θερμότατα. Τήν προσφορά σας 
τήν δεχόμαστε — άλλά ώς πρός 
τό τ ί θά γράψετε θά πρέπει νά 
συνεννοηθήτε (ιέ τόν άρχισυντάκτη 
τοΰ περιοδικού. Περάστε νά τόν 
δήτε <ηήν «"Evoxji Γραφείων Ει
σαγωγής καί Έκμεταλλεύσεως Κι
νηματογραφικών Ταινιών» Σπύ- 
ρου Μήλιου 8 , (στοά Μετοχικοΰ 
Ταμείου). Προτιμώτερο είναι νά 
περάσετε Δευτέρα, Τρίτη ή Τε
τάρτη 6— 8 μ.μ.

1 Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Α !  '
• αστέρια
S *** ‘Η Ρενε Ζανμαίρ (Ζιζί),
C Τΐερήφημη χορεύτρια, πηγε άε-
* ροπορικώς σιτή Νέα Ύόρκη 
Ν γ ιά  νά παραστη σχήν παγκό- 
ί  σμισ πρεμιέρα τής ταινίας 
? «Χάνς Χριστιανός "Αντερσεν»,
S μέ 'τήν όποία ντεμπουτάρησε 
ί  κι* ή ίδ ια  στήν όθόνη. *Η πρε- 
? μιέρα έσημείωσε καταπληκτι- 
\ κή έπιτυχία καί λέγεται ότι 
Λ θά είναι τό καλύτερο φίλμ 
Ν τού 1953.
\ *** ·|_| Ρόζο: Καρμίνα ξε-
\ τρέλλανε τούς Παρισινούς. 'Η 
« Ρόζα Καρμίνα είναι μιά και- 
ι  νούργια άποκάλυψις τοΰ Με- 
ί  ζικανικού κινηματογράφου, λέ 
% γετα ι δέ δτι πολύ σύντομα θά 
S ύποσκελίση τήν συμΛατριώτισ- 
ί  σά της Μαρία Φελίξ. ‘Η Καρ- 
} μίνα θά πρωταγωνιστήση *τώ- 
 ̂ρα στή νέα γαλλική ταινία 

;  « ’Ανθρώπινη δικαιοσύντ^.
Ν *** Έλεονώρα Ρόσσι
S Γίτράτγκο θά έκτοπίση τήν 
ί  Συλδάνα Μάνγκανο καί χήν 
;  Τζίνα Λολοπριτζίτα ; Αύτό ά- 
\ ναρωτιώνται οΐ ’ Ιταλοί κινη- 
;  ματογραφισχαί. Ή Έλεονώρα 
J  ήταν ήθοποιός του Ιταλικού
V θεάτρου Μιά μέρα τή γνώ- 
' ρισε τυχαία ό σκηνοθέτης Φρα- 
Νκάσσι ό όποιος καχαγοητεύ- 
C θηκε δχι μόνο άπό τό ταλέν-
• το της άλλά καί άπό τό σμι- 
S λευτό κο^μί της.
\ ~Εχετε γυρίσει ταινία καμ-
;  μιά φορά ; χή ρώτησε.
• —’Ό χι ποτέ.
J  —Δέν έχει σημασία. Σάς
V άγκαζάοω έγώ. 
λ Κι’ ετσι τής άνέθεσε τόν 
ι ποώτο οόλο στό φίλμ «SEN- 
C SCJALITA» στό όποιο έση«ιιείω-
• σε μενάλη έπιτυχία. Τώρα 
Ν χήν διεκδικουν γ ιά  τίς προ- 
ίσ εχ ε ϊς  ταινίες τους ό Τζένινα ·
• καί ό Μπλαζέττι >

s

\
S
S Στή γαλλική τα ινία  «Παρά- 
ί  ξενη Αμαζόνα», πού γυρίζεται 
;  τώρα τελευχαΐα, έμφ<τνίζεται 
<σέ μιά σκηνή ιμιά χορεύτρια 
ί  καμπαρέ πού, ένω χορε^ι,
3 βγάζει ένα - ένα τά ρούχα της
V καί μένει σχεδόν γυμνή. Τόν 
λ ρόλο της ύποδύεται ή Ζαν- 
ι νέτ Μπατί.
C Ή σικηνή αύτή του φίλμ γυ-
• ρίστηκε σ ’ ένα πραγματικό 
Ν καμπαρέ τών ‘Ηλυσίων Πεδίων 
ί  jito Παρίσι.
ί  Κατά τό γύρισμα ομως τά 
^σκαλοπάτια τού καμπαρέ γέ*
Γ μισαν άπό περιέργους, άπο- 
? κλειστικώς άνδρες, πού ποιός
V ξ,έ,ρει πώς μυρίστηκαν τό τό-  ̂
λ σο σκαμπρόζικο θέαμα, πού μά- ι 
\ λίστα··· προσφερόταν δωρεάν. I 
ί  *Όλοι ούτοί οί τζαμπατζήδες
• χειροκρότησοεν μ’ ένθουσιασμό 
S τό τέλος τής σκηνής άλλα ά- 
ι πογοητεύθηκαν όταν ό σκηνο- 
ίθέτη ς είπε δτι τό γύρισμα ή- 
\ταν έν τάξει κα ί δέν θά χρει- 
ίαζόταν νά έπαναληφθή.

I ®\ Ό  ΐΛρωτοξ.» οτάρ

©
C i τ^αμιτατ^ήόβξ 
άπονοητεύδπχκν !

ΝΣτό γηροκομείο του Μον- 
μπελιάρ, στή Γαλλία, πέθοτνε 

Νσέ ήλικία 84 έτών ό Ζάν 
ίΚλέρκ.
• Ό  Ζάν Κλέρκ ύπήρξε ό 
S πρώτος ήθοπιοιός τού κίνημα-

s
Γτόγράφου! Είχε πρωταγωνιστή- ί  
J j e i  ατήν τα ινία  «Ό  καταβρε- J

V

•  J C I  Μ ι ι |> ιν * » » ιν*  ν  w i v i .
\^τής πού κ<χτα6ρέχεται» 
Γήταν τό πρώτο φίλμ πού προε-
?ολήθη ατόν κόσιμο

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΙΛΜ 

ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΒΛΟΜΑΛΟΣ!

Π Α Λ  Α Α Γ  0 Ρ Φ Ε  V IΤ Τ Τ Α Ν 1Α  1*Π € Ρ Ο Σ
! Mia Γυνα.κα μβ ΤΓαρε^θσν!

ίν;ί>ιΤ£Ϊ)ντΛ4Τ* Αυ'ίρουμό.ΙΓίφΓίΐ 6Τί| 
fijya 'em t îgaKTOtl'fegtflSTn 1 

oi Ttio Δραματικά
Ι υ χ κ ρ ο ύ β β ι ς ΐ

■|pttrrm«'A»TiZ(rti£< wi 
Πβθών 6τό πίριβά'Λ'λονίνόΐΙΙ 
ΗυνΜίνιμίνου'υτιοκόβμου'

M e T0U4 Γ εννα ίους
ττού πρώτοι MflTeieexiGdv 

τό φ ο β ί ρ ο

Φ ΡΑΓΜ Α T0V ΗΧΟΥ

Ο Μ € Γ Α Λ 6 ! 2 Δ Η Σ  
ΚΌ Λ ο  ί i  ο  
LONPON Fl L M 4

ΤΤοτβ S ^ ^ o T 6
itv eu6ewp«iht)iwv 6t μΜΉίνία 

τ o e e c  wa; TCTOieg 
«ταρταρΐ6τ{4

€NAί  Κ Ο Λ Ο Σ Σ Ο Σ
now e* npowAtiH ΝΑΓ6ΡΜii
ttn’ τά Κορυφαία ’έρχα τ*ί<
&ν θούβης Ίτα·ϊικιϊ4 Te'xv»!̂  
Τού βυΜρττάΖσιν ί*ί Λαϊκή ψυχή!

M t g o i o i  ί ρ α μ α τ . 'Κ θ ο π ο ι ο ί  ■'

ΑΕΑ ΠΑΝΤΟβΑΝΙΎΒ NTCNI0 
MAiilMOftPATO-MAPlHlllZC

ih v  Π α ρ ιΖ ιά ν α  O n t i fX
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κ α ι το υ *  ΦΡΑΝΚ Β ίΛ Λ Α Ρ  I 
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