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 רק לא — החזאי וברי כאן עד
 מרבים הארץ בכל אלא בנגב

 יותר ונוטים בשתיה הבריות
האמרי הנוהל לקראת ויותר

 שהיא הסלע״, ״על — קני
 מ״ברג־ ליהנות הנעימה הצורה

 מ״וורמוט או סייף׳ אקסטרה די
 הקיץ. בחום זכרון״

 מחציתה עד הכום את ממלאים
 ברנדי ומוסיפים קרח בקוביות

 מתוצרת זה משובח ודרמוט או
 ראשון יקבי — מזרחי״ ״כרמל
יעקב. וזכרון לציון
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קולנוע
סרטים

ה הב בע״מ א
 תל־אביב; (גן־רינה, בשרים חולשת

ל העיקריים הגורמים אהד היא בריטניה)
ה כי הוכיחו סוציולוגיים מחקרים זנות.
 התחיל היצאניות של ביותר הניכר אחוז

 שאל־ ,לגברים מאהבה כתוצאה זה במקצוע
 ידועה זו עובדה זו. בדרך אותם לפרנס צון
סר לכנופיות גם אלא לסוציולוגים רק לא

 ללכוד כדי בה המשתמשות הזנות, סורי
תמימות. בנות בעזרתה
 האחים כנופית היתד, אלה מכנופיות אחת
ש איטלקי, ממוצא האחים בלונדון. ג׳יאני
ה סוהו ברובע משלהם איזור על שלטו

אי להקים פשוט באמצעי הצליחו לונדוני,
ל תעבודנה אשר יצאניות, של מקצועי גוד

 בקרבן מתאהב היה האחים אחד מענם.
 העיר. לחיי בצאתה תמימה, כפרית נערה —

 של וגופה ליבה את לכבוש שהצליח אחרי
המ תפקיד את משחק האח היה הנערה,

 להצילו מסוגלת נערתו שרק האומלל אהב
 את שעשו אחרי הנערות, לרחוב. בצאתה

 עד בדיר ממשיכות היו הראשון, הצעד
תומה.

ה למשטרה ידועות היו אלה עובדות
מ חסרת־אונים, היתד, זו אולם לונדונית.

 מרשיעה עדות לתת סירבו שהנערות אחר
 מוות. פחד פחדו מהם ג׳יאני, האחים נגד
 ה־ את עצמו על שנטל עתונאי זה היה

 האחים, נגד הוכחה להביא הצליח מיבצע,
לדין. שהועמדו

 שאירעה זו, פרשה על שהיה. מ?ןשה
 סרט אינו הוא הסרט. מבוסס במציאות,
הב והפוריטניזם השמרנות שכן ריאליסטי,

 נראות בו שבסרט כך לידי הביאו ריטיים
אפי נשמעת לא העת כל הבד על פרוצות

 סרט הוא אולם פרוצה. המלה אחת פעם לו
ב המשכנעות עובדות על המבוסס אמיתי,

אמיתותן.
 הדרמטית, העלילה דלות אפילו כך משום

 יתר הדרמטי ומשחקם למדי, נדושה שהיא
 הסרסור, בתפקיד דארק ג׳ון של המידה על

ה בתפקיד ויטאלה הלהמיס) ושה1(ינ ומילי
 של מאיכותו גורעים אינם ד,קרבן, נערה

 חולשת בידור, סרט משהוא יותר הסרט.
ב המדגיש צנוע, תעודה סרט הוא בשרים

 החברה של חוסר־האונים את נוספת פעם
 שמקורן חברתיות, חטא בתופעות ללחום
אנוש. לב ביצרי

גד■1א טירוף
 תל-אביב; (צפון, זאת? עשה מי

 מטורפת. בריטית קומדיה היא בריטניה)
קול קומדיה גם היא זו עובדה מלבד אולם

 ביותר הקולנועית הקומדיה למעשה, נועית.
 אמנם היו האחרונות. בשנים בארץ שנראתה
 ממנה. ומצחיקות ממנה טובות קומדיות

 קולנועיות. קומדיות היו לא אלה אולם
 של בקומיות או בטקסט, היה כוחן עיקר

 אשר קומדיות גם אלד, היו לרוב שחקניהן.
 היו טובות, קומדיות־בד שהיו במידה בה
טובות. במה קומדיות גם

 קומדיה לתואר זכאי זאת עשה מי אם
ה דירדן שבזיל משום זה הרי קולנועית,

 בני על לא שלו הקומדיה את ביסס במאי
לה על ולא סרטו, גיבור הקומיקאי, היל

ו מצלמה להטוטי על אלא מילים. טוטי
 הסרט קטעי את הנותנים קולנועית, עריכה

הטובים.
מ אחד מפעיל בה הסצינה למשל, כך,
 '׳מזג־האויר, לשינוי מכונה הסרט גיבורי

 או רעמים סופות שניות תוך המחוללת
 שניים נוהגים בה הסצינה או שלג; סופת

 מסלול על בירה מכונית הסרט מגיבורי
 את מסיעים ישנות, מכוניות מירוץ של

 הפוך בכיוון מטורפת במהירות מכוניתם
 קומ־ סצינות הן מולם, הדוהרות לבזכרניות

טהורות. יות־קולנועיות
 עובד־ היל, בני הוא הסרט של גיבורו

 לזוכה אחרי אשר קרח, בתיאטרון במה
ל מחליט בלשים, בכלב בלשית בתחרות

 הדומה התמים, .בני לבלש. עצמו היהפך
 מזרחית, רגול רשת לתוך נקלע ד,ופ, לבוב

 אל גרמני מדע איש להעביר המתכוננת
 באותה נקלע גם הוא הברזל. למסך מעבר

 (בליני יפר,פיה של זרועותיה לתוך הזדמנות
 רפאל עם להתמודד בשקט המסוגלת לי) דה

בהתאבקות. העולם אליפות על ד,לפרץ

ם שוגה ל מכו
 ארצות־ה־ תל־אביב, (תל־אביב, הנרדף

 לו שהדביקו לתואר בצדק זכאי ברית)
מ השונה המערבון שלו: הפירסום סוכני
שבהם. הרע הוא כולם.

צופיהם את לעודד נועדו לא מערבונים

 מטבעם הבינלאומי. ריתנ״ך בחידון להשתתף
 בהם פרימיטיבית, עלילה בעלי סרטים הם

 שדמותם היטב, מוגדרים טיפוסים מופיעים
 מדברים הם הקולנוע. בשחר עוד עוצבה

 המופיעים שהמנוולים משום צופיהם, לב אל
 הם והטובים הסוף עד מנחילים הם בהם

ה הם והמנחלים־ד,טובים הסוף, עד טובים
 של לאהדתו מצפונו בין הטבעית פשרה

הצופה.
מת שאינה דמות הוא מוריי) (דון הנרדף

ו הסוסים פרסות שעטות רקע עם מזגת
 טיפוס זהו המערבון. של האקדחים יריות

ה לאור התנ״ך את הקורא ועדין־נפש, רך
 הורג אקדחו כשקליע המתחלחל כוכבים,

 נערתו נישוק לקראת הכנותיו ואשר נפש
 של מהכנותיה יותר נמשכות ורסי) (דיאנה

הסדר. לליל יהודיה עקרת־בית
 של בנו את שהרג משום נרדף מוריי

 אשר השררה, בעל אולם אחד. שררה בעל
 לנמר הדומה הנבל, טיפוס את לגלם צריך

 שבבריחתו אחרי מוריי את לטרוף המוכן
 כלב־רחוב אלא אינו מבניו, אחד עוד הרג
 ישר, לב, טוב הוא גם למעשה אופי. חסר
מו הבלתי שהמערכון ולצופה, וסלחן. חנון
להז יוכל עמו גיבור כל ללא השאירו תח

כ הרבות האקדח יריות רק נשארו דהות,
מ שונים היו שלא מד,מערבונים מזכרת
טובים. רק והיו כולם,

חולי□ כור□
 חיפה; (עצסון, גרחובות פשעים

 הוליבודי סרט רק אינו אוצות־הברית)
 הוכחה גם אלא מופרע, נוער על נוסף
 המופרע הנוער אודות הסרטים שיצרני לכך

 בידי עשוי חולני סרט זה בעצמם. מופרעים
חול שחקנים מופיעים בו חולניים, אנשים

 גדוש הוא חולניות. דמויות בעיצוב ניים
 מסולפות ותשוקות יצרים וסאדיזם, אלימות

שבצופים. השלח את גם להחריד העשויות
 קאסאבס) (ג׳ון צעיר עומד העלילה במרכז

 של מנהיגה הוא העולם. כל את השונא
 בכנופיות הנלחמת נפש מרי צעירים בנופיה
אלי מעשה המגלה שלח, כשאזרח דומות.

בכבו ופוגע למשטרה מסגירם שלהם, מות
 לרצחו. קאסאבס מתכונן המנהיג, של דו
 והצפיה התכנון למעשה הוא הסרט כיי

לרצח•
 רגזה על הסרט עומד טכנית מבחינה

 הצופה, יצרי את ולגרות למתוח עשוי והוא
 נפשו שלחת על לשמור הרוצה כל אולם

ממנו. שירחק מוטב שבוע, למשך

תדריך
 בערי זה בשבוע הנזוצגים הסרטים אדה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל- (אופיר, פראית היא הרוח •

 של דמם את מרתיחה מניאני אנה — אביב)
משו בדרמה המאומץ, ובנו מזדקן איטלקי

 אנ־ קחין, אנתוני ומשחק. יצרים של בחת
פרנציוזה. תוני
 — תל-אביב) (חן, התביעה עד •

 בסרט לקוחותיו, של לקרבן הופך הפרקליט
דיטריך. מרלין לוהטון, צ׳רלם מבדר. מתח
חי (אמפיתיאטרון, אריות כפירי ס
 השניה העולם מלחמת על מבט — פה)

 וזו נאצי קצין של זו מבט, נקודות משתי
 ברנדו, מרלון אמריקאי. יהודי חייל של

קליפט. מונטגומרי
ירושלים) (אורגיל, קביריה לירות •

 אופטימיסטית, יצאנית של הבזוי עולמה —
 ג׳ולייטר, שיניים. בה נועצים הכרך שזאבי
״ מסינה.

 יצירתו — תל־אביב) (אלנבי, כמבי @
 עדינות של בשיא דיסני, חלט של הישנה
ציורי. ביטוי ועושר

ספורט
רגל כדו

וקד□ דונג
הכדו מגרש על התרחש כחדשיים לפגי

המח אחד ביפו באסה איצטדיון של רגל
 הכדורגל בתולדות ביותר המבישים זות

בהת הגביע, משחקי במסגרת הישראלי.
 להפויעל תל־אביב מכבי קבוצות בין מודדות

 דודאי, אברהם השופט טעה פתח־תקחה,
פתח־תקווה. לרעת בלתי־מוצדק שער פסק

 שנוכחו הצופים אלפי משבעת אחד כל
 אחר־כך. התרחש לאשר עד היה במגרש
ה את סבבה הפועל כדורגלני של פקעת
 תפס אחד בידיהם, דחפוהו מהם כמה שופט.

מה שניים או אחד ידיו, בשתי גרונו את
 לא רגעים באותם אותו. ד,יכו כדורגלנים

 פתח־תקחה הפועל אנשי אם ויכוח כלל היה
 אלפי לא. או בשופט היפו לא, או התפרעו

 עתונות צלמי של תמונות לכך. היו עדים
 הזה. היום עצם עד כך על להעיד יכולות
 האם השאלה: סביב אז נטוש היה הויכוח

לא? או מוצדקת ההתנפלות היתד.
 יום. אותו מאז עברו מחדשיים פחות
 הפויעל אגודת שהגישה בעירעור השבוע׳

וה הליגה ועדת החלטת על פתח־תקחה
 נצחון לפסוק לכדורגל, ההתאחדות של גביע

 תל־אביב, למכבי משחק באותו 0:3 של
 אנשי שהשמיעו להערות להאמין היה קשה

פתח־תקווה. הפויעל
 אנשי קבעו אשם. השופט בעצם,

.העדויות כל ״לפי בעירעורם: הפועל . . 
בהפ אשם היה דודאי השופט כי מסתבר

 שהרגיש לאחר כי להניח יש המשחק. סקת
מב מסוגל היה לא כשורה, שלא נהג כי

 ירד לכן לשפוט, להמשיך נפשית חינה
ה מתבקשת אלה כל לאור מהמגרש...

. ועדה .  בין חוזר משחק על להחליט .
הקבוצות.״ שתי

ב מדהימות ועזות־מצח חוצפה היתר,
 פתח־תקתה, אנשי של הפסיכולוגי ניתוח
 שהיו עובדות ולשנות לשקר ניסו אשר

 לא אולם צופים. אלפי שבעת לעיני גלויות
 חך בכך אשמות היו בכך. אשמים היו הם

 לכדורגל, ההתאחדות של השונות דותיה
 להרמת־ הביאו האחרונים בחדשיים אשר

 הפועל אנשי של התהומית ולחוצפתם הראש
פתח־תקווה.

 זה מסוג מעשה היה אחרת ארץ בכל
אח גורר פתח־תקוזה הפועל שחקני שעשו

 קצר זמן לפני רק ביותר. חמור עונש ריו
 קבוצה בהולנד הכדורגל התאחדות הענישה

 ימי לכל שחקניה כל בהרחקת שהתפרעה,
 שיקולים בה בישראל, מהכדורגל. חייהם

 קובעים מפלגתיים מרכזים של אגודתיים
 שיקולים אותם קובעים הכדורגל, רמת את
 רק נענשו למעשה הצדק. רמת את גם

 בהרחקה פתח־תקווה הפועל משחקני שניים
 בהם חדשים לשלושה — הכדורגל ממגרש

בכדורגל. פגרה ממילא היתד,
 להתעצב או לרגוז טעם היה לא שוב

הישרא הכדורגל בשדה שמתרחש מה על
 מכי־שופט כדורגלנים הפכו בו ביום לי.

 לעצמם צדק דין הדורשים גמורים לצדיקים
 שווי כחסר המוכה השופט את בתארם
 לבדיחה לצחוק רק היה אפשר נפשי, משקל
 בשבוע בישראל. לכדורגל ההתאחדות ששמה

 לאסיפה לכדורגל ההתאחדות תתכנס הבא
 ולהתוות עבודתה את לסכם כדי כללית

 בין ישבו, אסיפה באותה לעתיד. דרכה את
 מעשה שעשתה האגודה נציגי גם השאר,
כזמרי. שכר לדרוש ובאה פנחס
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