
אדור פנוחמ ביום

 אוכל ילדך וזאם
הקיר? מעל הסיד את
 בלתי־רגילה תופעה אינה זו

 קולף הגידול בגיל ילד לראות
 ואוכל הקיר מעל סיד שככת
 י לתיאבון. אותה

 אם יועילו. לא ענשים שום
 הוא סימן קירות׳ קולף ילדך

 כמות את מקבל אינו שגופו
 לחיזוק כך כל לו הדרושה הסידן

 והוא הגידול בתקופת עצמותיו
 לסיד. מיוחד ׳׳רעבון״ מרגיש
הט הקטנים׳ שדגי־הים הידעת
 ישביעו עצמותיהם, על חונים
 עשירים דגי־הים זה? רעבון
הדרו אחרים ומינרלים בסידן

 הגידול. בתקופת לילד שים
לברי דגי־ים יום־יום לו תני

המי את יקבל גופו — אותו
 הקירות וגם לו הדרושים נרלים

.שלמים ישארו בביתך, . .

 :כהזדמנות למכירה
כדחוכות מגרשים

לפנות:
24749 טלפון תל־אכיב,

רט1ספ קולנוע
סרטים

חוזרים ות-קים מכדים
 תל-אביב; (ירון׳ מלאכים אנו אין

ה של הטבעי המשכם הוא ארצות־הנרית)
 העליזה, והכנופיה המדליות השעות סרטים:
 כמוהם, הוא גם העוגה. בתחילת שהוצגו
 פ.שעים כאשר מחר,וש אשר על מבוסס

 משפחה של פרטי בבית מקלם להם מוצאים
הגונה.

 בגיניאה השדים באי הדבר מתרחש הטעם
 אסיר הוא בה שני תושב שכל ת, הצרפת

 חודרים פ,שעים שלושה תנאי. על מסוחרר
 הופכים לשדדו, במטרה באי עסק בעל לבית

 את בעקיפ-ן מחסלים הנאמנים, למשרתיו
 משרכים! גדולה ירושה לו מכניסים אויביו,

 ברוח כמובן ים ש ע! הם זה כל בתו. את
 בפעם המועלות מיושנות, ובהלצות טובה

 עדיין ,ן1 זאת בכל אבל הבד, על ף הא,
מצחיקות.

 שמכר האיש, על לבדיחה צחק לא מי
 לא מי קרח. לאדם שערות ושמן מסרק
 אויר שמכר האיש, של לתחבולותיו חייך

 להם יעצו שהרופאים לאנשים בבקבוקים
חוז הללו הבדיחות כל ובכן, אויר. להחליף

לפגשן. נר״ה והצופה ותקים במסרים רות
 לא הוא למצויין הסרט את שעושה מה

 של שיגרתי הדי הבימוי לא וגם התסריט
 משובח צוות של קליל מטחק קורטיס. מייקל
דרגות. בכמה הסרט את מעלה

 בשעות מבצעו על ,והר״ בוגרם המפרי
 הפעם הבורחים. כנופית כראש הגורליות

 יותר לעיתים מחייו אדיב, יותר קצת הוא
 או באגרופיו כלל משתמש ואינו פות תכ

 ו־ חס אינו יוסטינוב פסר המפחיד. במבטאו
ש רוצח, סתם הוא נוכל.כבוגרס, חלילה

 אחר. גבר עם תה א. . כשתפס אשתו את רצח
 שתא שנוכח כיון כליות ממוסר סובל ;הוא

 על לאשתו הודיע שלא מכיון בעסק האשם
 וחמוד מטומטם נראה הוא הפעם גם בואו.

כרגיל.
 הופך הוא כולם. עולה.על הצרוד ריי אלדו

 הגורליות השעות ואם לחביב. הסרט .את
 והכנופיה משובח, פסיכולוגי מתח סרט היה

 משו־ אכזרית מותחת קומדיה היתה העליזה
מ סטירה הוא מלאכים אנו אין הרי בחח,

 מלצחוק מהססת ד הוליב אין, בה לבבת,
המוות. לה: קדוש כה מנושא

מיותרות חתיכות
 בריטניה) תל־אביב; (המרכז, האמיצים

 קי לות בעיקר המיועד מקצועי סרט הוא
בפעו לתזות האוהבים ולאלה סיני, מלחמת

המל לסרטי בניגוד כך. סתם קרביות לות
 רק המלחמה ממלאת בהם השערתיים חמה

 רקע או שהיא, כל ״הכה בפרשת קטן תפקיד
 סרס הוא האמיצים הרי פסיכולוגי, לניתוח
סופו. עד מתחלתו מלחמה

 הוטל ,1942 בשנת באמת שבוצע המבצע,
 בריטיים קומנדו אנשי של קטנה קבוצה על

ול רודוס לאי להגיע היה תפקידם נבחרים.
 הפרס האויב. של תעופה שדות שני פוצץ

 עד המיגעת בדרך החל המבצע, סיפור א ה
 ניצול שבסופה בבריחה, וכלה השין, לשעת

החיילים. ואחד בוגרט), (דירק המפקד רק
 חתיכות ולא אהבה סצינות לא בסרט אין

 באישיותו אפילו מתענין אינו הוא מיותרות,
 תש א מתאר רק הוא מהלוחמים. אחד כל של

עברם. בפרטי לחטט מבלי הקרב בשעת
 וטוב רגיל בלתי הוא האמיצים רך מטוס

 הוא הרגילים. המלחמה מסרטי אחת ברמה
הלב האויר בחיל לתזות הזדמנות גם נותן
הנאצים. תפקידי את בסרט הממלא נוני

לריגבוג זמן אין
(ארצות־ לפרחים עתה זמן אין

לה עתה זמן אין אשר סרט הוא חברית)
ס לפחות בך הישראלי. הקהל בפני ציגו

 שלדעת מאחר הישראלית. רד, הצנז בורה
 ואהוד, ריעות יחסי עתה שוררים הצנזורה,

 לארצות- נשק השולחות למדינות ישראל בין
*לפ ת נמ.ע המזרח שארצות ומאתר ערב,

היש ר הצנז סבור ישראל, של בכבודה גוע
 גומלין, ביחסי לנקוט חייבת ישראל כי ראלי

המזרח. ארצ.ת של כבודן על ולשמור
 אנסי- סרט הוא לפרחים עתה זמן אין

 תעמולה לסרטי בניגוד מובהק. קומוניסטי
 טוב הוא ב. ס סרט הוא זה מסוג שיגרתיים

 הקומוניסטים את מציג אינו שהוא משום
 אלא מטורפים, קנאים או מפחידים כרוצחים

מגוחכות. כדמויות פשוט
 בולשת סוכנת בצ׳ביה. מתרחשת העלילה

 להשגיח מתמנה לינדפורס), (ויויקה נית טיר
 שלמעשה כריסטיאן), (פול בולשת, סוכן על

ל נכבד. לתפקיד 'תתאים אם אותה בוחן

 שניהם מגלים נגדיים ובילושים בילושים אחר
 במדינה לחיות יותר טוב הסוד: אותו את

חופשית.
 משעשע הוא תרות. מי יומרות לסרט אין
 הוא דיקטטורי. 1משט כל עקום בראי ומציג
 הליגלוג הוא ביותר הטוב הנשק כי מוכיח

 עתה זמן שאין סבור הצנזור אבל והסטירה.
 כך משום בריתם. ובני הרוסים על ללגלג

הסרט. את תראה לא

שראל י
תאמין ־ ומצאת ■געת

 הסרט מתקופת סרס, של לוואי מוסיקת
ונש אבדה אשר העשרים, ת בשנ האילם

 בתל־ השבוע נתגלתה שנים 28 מזה כחה
אביב.

 החלו. זו מוסיקה תווי אחרי החיפושים
 בית־ של הטוב הסרט מועדון גילה כאשר

 להציג תכניתו כי בתל־אביב, ציוני־אמריקה
ה שנות של הקלאסיים הסרטים אחד את

מתאים. מוסיקלי בליוו תלויה עשרים,
 גיש, אומה) :(בהיולד ליליאן של סרטה

מיו לוואי סיקת מ דורש הלב תמיסת סוזי
קומדיה של צירוף מהוה שהוא מאחר חדת,

 של ארוכה רשימה על בעברה ומלודרמה.
 ווילף, אלן הגברת היפשה ותיקים, מוסיקאים

 בית־ציוני־ של ע1הקולנ מועדון מארג,ת
 הסרט, מנגינות את המכיר אום אחר אמריקה

שלאגרים. בזמנן שהיו
 אשר תל־אביב אזרח מוסיקאי, מצאה היא

 כשהוצג בשלמותן הסרט מנגינות את ניגן
 אמ׳תי־רנטמן, משה זה היה בורשא. בשעתו

 בזכרונו מרוטות נשארו הסרט מנגינות אשר
אותן. שניגן אחרי שנה כשלושים
ה המקומות אחד איפוא תהיה ישראל

 לשמוע טוב סרט חובבי כלו י! בה יחידים,
המקוריות. הלב תמימת סוזי מנגינות את

 13 של מסדרה אחד רק הוא זה סרט
במ הובאו אשר וישנים משובחים סרטים

 בית־ציוני- במועדון להצגה לארץ, יוחד
 אחת מתקיימות המועדון הצגות אמריקה.

הנכ הסרטים בין הרביעי. ביום עיים לשב
 המלאך קלייר, רנה עם המליון בסדרה: ללים

 .סרטי פסטיבל דיטריך, מרלין עם הכחול
 •משנת שלמה סרטים ותכנית צ׳אפלין צ׳ארלי

י. .1915

1 י1רא1 מוצג
 בסר׳ זה בשבוע המוצגים הסרסיס אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם ואשר הארץ
 תל-אביב) גירו!, מלאכים אנו אין •

 סדר קצת משליטים אחד ונוכל רוצחים שני
לעיל.) (ראה השדים באי ררת ד,ש בשחית,ת

ק '31מ •  ג!ל־ ים) ש, ירו (אדיסון, די
 הלבן בלויתן אחאב החובל רב של חמתו

מק. גרגורי השחור. ובכוחות
(אופיר,ואני אשתי אטא, אכא, •

 של והנצחיות הקטנות הבעיות אביב) תל
 על לקומדיה ישיר המשך מתחילה. משפחה

 למשפטים והסטודנט העוזרת, האמא, האבא,
דין. לערך שהפך
 מק־. תל־אביב) והמרכז, האמיצים •
לעיל.) (ראה לחיילים צועי

אגדות
הכדורגלנים מרד

 השאלה זאת תל־אביב? למכבי קרה מה
 הכדורגל חובבי את ■ביותר כיום המעסיקה

 גילתה האחרונות השנים אלופת כי במדינה.
 חוסר הלאומית הליגה משחקי בתחילת כבר

 כה, עד משחקיה משלושת משווע. אונים
 יצאה רמת־גן, הנופל על רב בקושי גברה

 קבוצות נגד אחרים משחקים בשני בתיקו
 הלאומית האלופה מצליחה בקושי !ולשות. די

שבת. מדי למשחק שחקנים 11 להעמיד
עו תל־אביב מכבי של הכדורגל קבוצת

 בקבד ההתמרמרות חמור. משבר עתה־ ברת
 מאז מתמדת ירידה• בתהליך הנמצאת צה,

 שחקגים תסיסה, של למצב הגיעה 1951
 מדברים :באסיפות לאימונים, מופיעים אינם
הקבוצה. בסדרי מהפכה על י בגל, כבר

 הקבוצה חברי שחזרו שעה פרץ המשבר
 הכלכלה תקציב היד, באמריקה מאמריקה.

 ליום. דולר 5 הקבוצה מאנשי אחד כל של
ל תכופות הוזמנה שהקבוצה אולסימכיון

 ההנהלה חסכה חגיגיות, ת וארוח מסיבות
 שההפרש דרשו השחקנים הכלכלה. מתקציב

מטען דמי עבור תשלום בצורת להם יוחזר

סירבה. ההנהלה חזרה. במטוס עודף
 בלי באו הם לארץ, השחקנים כשחזרו

 קליאוס זלמן הקבוצה מ,ו,ל גם מלווים.
 באמריקה. נשאר, בית־ד״וי ג׳רי המאמן וגם

ה השחקן דוברין, לחר גם ד.!תר מלבדם
 ברין, ו, יקר- באמו להישאר מכבי של צעיר
 ת־ר,ברית בארג! משחק באף שיחק שלא
 טרם בה ער ו.קבוצה. עם חשבונו על נסע
ן לארץ חזר י א בקרוב. שיחזור סיסויים ו

ה ר ז ה. ח *פג קבו היא תל־אביב מכבי לנ
 היא במרינה חברותיה לשאר שבניגוד צה,

 חייבת היא אין אירגונית. מבחינה עצמאית
 הכללית באסיפה מבשילים. עסק,יט לסבול

 עצ־ השחקנים חרים1ב ש,די מדי המתקיימת
׳ צד״ הקב! נעניני שיטפלו מטבעסקנים

ש ספק• אין ר,נ,בחי, הרוח ז־״ו לפי
 יפוטרו מנהליה תוחלף, הקבוצה הנהלת
 במקום לארץ ץ מה, מאמן שיוזמן אף ויתכן

ה ווים מ,! כך אלה, שינויים ב׳תהלוי. ג׳רי
 ויעלו בקבוצת חדש .דם יזרימו שחקנים,

ירדד״ ממנה לפיסגה אותה

 שם לפתה־תקוה, השבת סע כדורגל.
 הפועל בין התחרות מכבי מגרש על תיערך

 הפועל ר עב! פתח־תק!ד״ מכבי לבין תל־אביב
ה הליגה טבלת בראש הצועדת תל־אביב
 לזכותד״ ניכר שערים הברש עט לאומית

 בו רציני מבחן פתודתקוה מכבי מד,<ד,
 הקבוצה, של המופלא כושרה א,דת תיבחן

 גם איזבנצ׳יק. המאמן בה שחולל והשינוי
שר עתה נמצאתי פתה־תק.ה מכבי כו  בקו'
מהמשבר. שנחל,ה לאחר מצוין

ה ג א׳ ליגה של ת הצם! קבוצות אי. לי
ה הקבוצות ביחיד הדרום, קבוצות הן

 בץ יהיה השבת המענין המפגש ת. ׳,רחובות
.רה,פות. הפועל לבין: מח״ה-יהודה. הנחבל

ף. ו  ■ זד, לרו פום ובלתי־ ־מעניין ספירט פי
 שלושת כסרט: בדיוק הצופה את לרתק עלול

 ה; תחרויות מתחילות השבת. המומקיטרים.
מנבי גסיוף ליגה ת.  ובם.עדון -ברמת־גן בבי

הצהרים, אחר בשעות בחיפה, הפוטל


