
קולנוע
סרטים

וחתיכות אליל
כ הינו, הודו) תל־אביב; (עזן, הצמא

 שנה מדי המופקים הסרטים 700 מרבית
שי דרמתית, מעלילה המורכב סרט בהודו,

 והטפה לשלאגרים, במהרה ההופכים רים
 תוספת: בו יש הפעם סוציאליים. לתיקונים

ל לעמוד בשקט היכולות הודיות, חתיכות
וצרפת. איטליה הוליבוד, יפהפיות של ציוץ

 בסרט הוא מצטיין, אופי שחקן דוט, גרו
 להיאחז מצליח שאינו חולמני משורר זה

 לאחר נישאת אהובתו המציאות. בקרקע
 פרוטה חסר בית, חסר עצמו הוא כסף; בשל
 יצאניות הם היחידים וידידיו משפחה, וחסר

ונוודים.
 בתאונת נהרג הוא כי מתפרסם כאשר

 והמונים המדינה, לאליל הפייטן הופך רכבת,
 נהרג. לא הוא אולם שיריו• את קוראים

ה באזכרה מופיע הוא למותו השנה ביום
 המסווה את קורע לזכרו, הנערכת מונית

 זכרו. את המהללים כל של פניהם מעל
 הכבוד, העושר, הכל: לפניו פרוש עתה

 הצמא, המשורר אולם והנערות. הידידים
 בכל מואס איוב, של הודית מהדורה מעין
ממ הסתם מן היה ישראלי, היד, לו אלה.
 הוא בהודו בכסית. בישיבה חייו את שיך

 שכולו בעולם לחיות מאשר למות בוחר
מוסרית. ושחיתות לכסף בצע שקר,

ה ככל כצל. במעטפות ביקורת
 בארץ, שהוצגו הקודמים ההודיים סרטים

 הצמא קאפור, ראג׳ של סרטיו בעיקר שהיו
 המלה להופעת עד אחידות. חסר סרט הוא

 בדיוק יודע הצופה אין הבד, על ״סוף״
 בעלילת־ או בידור בסרט חוזה הוא אם

 לו מתברר הסיום עם רק מלודרמתית. אהבה
 החברה על ביקורתי בסרט חזה שלמעשה

 מעטפות עטוף כולה, האנושות ועל ההודית
כבצל.

ה צידת של המצויין משחקם נוכח אולם
 וחלקלקות המענינות הצילום זויות שחקנים,

 פגם על ההודיים ליצרנים לסלוח קל ד,ביום,
האחידות.

מוזיקאלית מתיחה
תל- (אופיר,מדי יותר שידע האיש

 סטיוארס, ג׳יימס הוא ארצות־הברית) אביב;
 תככים למערבולת הנקלע במרוקו, אמריקאי

הת לביצוע בנסיון המסתכמים בינלאומיים,
 אולם בלונדון. חשוב מדינאי בחיי נקשות

 שהפושעים מכיון סודו, את שומר ג׳ימי
אש ובכוחות עצמו בכוחות בנו. את חטפו

 קה־סרוז־ לשיר המפליאה דיי), (.דודים תו
בנו. את ומוצא הרצח את מונע הוא סרה,

 זו על־הדעת מתקבלת לא־כל־כך עלילה
 היצ׳קוק אלפרד המתח סרטי לבמאי נותנת

 הצופים, עצבי את למרוט מצויינת הזדמנות
מו באמצעי־מתח לסקוטלאנד־יארד וללעוג

 הטובים לאחד הסרט את ההופכים סיקליים,
בארץ. לאחרונה שנראו מסוגו

ממזר של לידתו
 תל־אביב; (מגדלור, להיוולד הזבות

צד את להוכיח שכדי מטרה, היא מקסיקו)
 אח הסרט יצרני לה הולידו וחיוניותה, קתה

 שהיא מלודרמתית, עלילה בדמות תאום
 — למלודרמות האב־טיפוס של העתק כמעט

בזכו להשתכנע ושקשה — הורים ללא בן
להיולד. תה

מלא בהפלות להילחם הסרט נועד למעשה
 ממזרים. של לידתם בזכות ולתמוך כותיות,
 לנערה צעיר, קובני רופא מספר זו למטרה

 את מלאכותית, הפלה לבצע אליו הבאה
למש בת בנאלי. הוא הסיפור חייו. קורות

 הנוטש לנבל קרבן נופלת מכובדת פחה
 את להוליד לה מאפשרת משפחתה אותה.
 ממנה, נלקח הוא נולד כשהוא אולם ולדה,
 המתקדם הילד, כושית• לאשר, לאימוץ נמסר
 מציל רופא, נעשה עצמו, בכוחות בחיים

דו בת את לשאת עומד סבו, של חייו את
זהותו. מתגלית בו לרגע עד דתו,

 ל־ קרבן הופך הוא מוצאו, כשמתברר
 בא הטוב הסוף ולגזענות. דעות־קדומות

נזי שהפכה אמו, את מוצא כשהבן מאליו,
להצ שאין למסקנה מגיעים הם ויחד רי״
שנולד. על טער

ל הסרט יביא מידה באיזו לנחש קשה
 סוחט־הדמעות תכנו אולם ממזרים, ,רבו

מבקרים. של רב מספר יביא

החדשות יומן
הכחול המלאך קול

 יחולקו 1957 לשנת האוסקר פרסי
ש בטקס בגיו־יורק, חדשים ארבעה בעוד

ה העולם זצסז הז

צ׳אריס סיד שחקנית
רעיונית התפשטות

___הוף_____
כפרחיב זאת הגד

<- ■11 ■1 —09י——3^
 לביצוע העיריה פקחי יצאו חיפה, ף*

 דוכן הרסו העיר, פני לשיפור פעולות ■■1
 את מכער שהוא בטענה פרחים, למכירת

הנוף.
תנופה★ ★ ★

 ים במפעלי הפועלים השאירו סדום, *9
 הרציף, על ענק חשמלי מנוף המלח

 אלמונים כי היום למחרת לגלות הופתעו
בלילה. המנוף את גנבו

★ ★ ★
קר חישוב

 בית־ שכונת תושב תלה ירושלים, ^
 אשתו חלוק את וינברג שלמה ישראל

 לקח אלמוני כי למחרת גילה בחצר, חבל על
 האומר: פתק במקומו בהשאירו החלוק, את

 תצטנן לא שנערתי כדי החלוק את ״לקחתי
 את מסרתי הקרקע. על בלילה בשכבה
 חמישה אחרי אותו לך ואחזיר לכביסה החלוק
ימים.״

★ ★ ★
תנועה שוטה

 על- תל־אביבי נהג נעצר כאר־שכע, ף*
 על דו״ח לו שרשם שוטר־תנועה ידי ■4

 לשעה, קילומטר 100 של במהירות נהיגה
 לנהוג להמשיך שוטר אותו על־ידי הוזהר

 בדרך, ממתין שוטרים שמארב משום לאט
ה מארב על־ידי ־דקות 10 כעבור נעצר

 מופרזת במהירות נוהג כשהוא שוטרים,
 חשב כי הסביר לשעה, קילומטר 85 של

מתלוצץ. שהזהירו ששוטר־התנועה

.קיי דני כנראה יהיה הפעם מנהלו .  מר־ .
מחו בהסרטה עתה המופיעה מונרו, לין
 בזמנו שהוסרט הכחול, המלאך של דשת

 כמה שלה בקולה שרה דיטריך, מרלן עם
 להשיג יהיה ניתן בקרוב זה. בסרט שירים

יפ קונפידנשל . . . בביצועה תקליטים
 ש־ אחרי מקוראיו, גדול חלק בקרוב סיד

ה ובין העתון בעלי בין שהושגה בפשרה
 הסכימו למשפט, אפשרות מחוסר תובעים,

 יותר לפרסם שלא להתחייב העתון בעלי
. . קולנוע כוכבי על חומר  ״גרבי .

ה של החדש סרטה 7ש שמו הוא משי"
 מהדורה אלא שאינו צ׳אריס, סיד רקדנית
 גרבו גרטה של הגדול סרטה של מורקדת

 בגירסה הוכנס הרקודים מלבד נינוטשקוז.
רצו את רק לא שיביע נוסף, שינוי החדשה

 מתלבשת, נערה לראות הרוצים אלה של נם
מת נערה לראות הרוצים אלה של גם אלא

מ העברתה בתהליך תמונה). (ראה פשטת
 לראות הסרט צופי יוכלו למערב, מזרח

. המעבר בשעת גם צ׳ארים סיד את . ד .  ח
לר השנה יוכלו הקולנוע אמנות בכי
 הסרטים מטובי ל״י 14 עד 10 תמורת אות
מו של החדשה בתכניתו הזמנים. כל של

 אמריקה ציוני בית של הטוב הסרט עדון
 הגרמני הסרט כמו סרטים הפעם כלולים
 של סרטו ),1919( קליגארי ד״ר של הקבינט

 וסרטו ),1919( השבור הניצן גריפית ג׳ון
 רווקים תש׳ננה היו גיטרי סשה של

.)1928( . .  ש* והבלכה הספוטניק .
 דוקומנטרי רוסי סרס גיבורי הם בתוכו

הסובייטית. לשגרירות ארצה שהגיע חדש,

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל- (צפון, הרווקים מסיבת •

 ומועמד־לנשו־ רתק נשואים, שני — אביב)
 בנות אחרי לחזר להתהולל, יוצאים אים

 למסקנה להגיע כדי בבתי־בושת, ולבקר
אחרון. שבוע הנשואים. בחיי נמצא שהאושר

תל־אביב) (אסתר, הגדול הגירוי •
 המתנגדים קתיקרים משפחת של מבחנה —

 מלחמת לקלחת נקלעת שהיא שעה לאלימות,
קופר. גרי האמריקאית. האזרחים

 — ירושלים) (סמדר, איזכלה •
ספ בעיירה זקנה לרתקה אכזרית מהתלה

מזע לשיאים בלייר בטסי את מרימה רדית
מצוין. אמנות בסרט זעים,
 — חיפה) (גל-אור, כקרב אדם •

 החייל של נעליו לסוליות מבעד החיים
ומשכנע. אמיתי מלחמה בסרט הקרבי,

ירו (סטודיו, השלישי ריצ׳ארד •
 הגיבן בתפקיד אוליבייה לורנם — שלים)
לשל דרכו את בדם המפלס והאכזר, הנכה
 ביצירתו הבריטית הבמה שחקני מיטב טון.

 קלייר שכספיר. תיליאם של ספוגת־היצרים
בלום•

★ ★ ★
פה בכל שיבנוע

 הואנג ובלע נשך פורמוזה, טאיפה, ך*
 אשתו־ של הימנית אזנה את קתי •4

 לחזור לבקשתו נעתרה שלא משום לשעבר,
 על כרע המשטרה, לתחנת הובא אליו,
 שניאותה אשתו, סליחת את וביקש ברכיו
אליו. לחזור

★ ★ ★
דיעול הסבון

 מנהל שבמשרדי אחרי בא,"*יטבע, ף•
 סולם, לקנית תקציב נמצא לא המחוז ^

 תיק לקחת כדי כסא על סלומון דוד טיפס
 קיבל צלעותיו, את ושבר נפל גבוה, ממדף

 40 לקנות היה אפשר בו בסכום פיצויים
סולמות.

★ ★ ★
קנאות

 בשפה קהיר רדיו קריין התפלל קהיר, ^
ורע ברקים שישלח לאלוהים, העברית ■■1

ה תחנת אנטנת את בשנית שיהרסו מים
ישראל. קול של החדשה שידור

★ ★ ★
מפלגמנסיה

 גט־ מתלמידי שכמה אחרי רמת״גן, ך•
 חבריהם בין לחלק ניסו דביר נסיה ■4

 בין קטטה פרצה מק״י, של כרוזים לגמנסיה
 הגמנסיה מנהל כאשר שהסתיימה התלמידים,

התלמידים. בין להפריד המשטרה את הזמין
★ ★ ★

שחקים מרקיע
 שעמד ארקיע למטוס נוסע איחר אילת, •*

 המטוס, זנב על נתלה לצפון, להמריא *2
 סע!״, בסדר, ״זה בו: שהבחין לטייס צעק

 על ונתלה שוב חזר מהמטוס, בכוח הורד
 הוטס הרגעה, זריקות וקיבל הורד זנבו,

צפונה. שוטר בלוית
★ ★ ★

חי לחם
 של שאשתו אחרי צרפת, אאן, סנט ^
 הוא כי גילתה דופונט פיאר האופה ■4

 לו וערכה ביתם עוזרת עם אהבים מתנה
 אותה שרף אשתו, את האופה חנק שערוריה,

שלו. האפיר, בתנור לאפר
★ ★ ★

שחורים עסקים
 הישראלית המשא ספינת נמסרה חיפה, ך*
 זולו משבט ימאים 14 לידי קישזן 4

 את להעביר כדי לחיפה שהוטסו האפריקאי,
אפריקאית. לחברה הספיגה
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