
ספורט________________קולמע
סרטים

ה ר טי א ה91 ס ? די ב
תל- נחן,. להסתדר לדעת צייד

מ שמסתבר כפי אינה, בריטניה) אביב;
 הווי את המאפיינת הסיסמה רק זד״ סרט

 הווי־החייש של זו גם אלא בישראל, החיים
העש המאה של השנייה במחצית הבריטי

 לא־איכפתיות של זה, אורח־חיים על רים.
 של נאצלים; רעיונות של במסווה כללית,
 שאיפה של ונוחיות; מותרות אחרי רדיפה
 — כלום תמורת ולרווחים לבטלה כללית

 מקורית חריפה, מבריקה, קומדיה מסתערת
ומשעשעת.

 הקומיקאי של סרטיו לסידרת המשך זהו
 את המגלם קראמיקל, יאן המצויין הבריטי

 של בעולם והישר התמים האזרח דמות
 מד,נ־ הוא קראמיקל הפעם ורמייה. סילוף

 המחפש אוכספורד, בוגר צעיר, דס־ייצור
ש אחרי התעשייה. בעולם עתידו את

 בקבלת אותו מכשיל יושת
 לייצור בבתי־חרושת עבודה

 הוא וממתקים, אבקות־ניקוי
 בהמלצת לעבודה, מתקבל

ה לנשק בבית־חרושת דודו,
 הטוב האזרח לדוד. שייך

 כפועל מבראשית, מתחיל
 את להרוויח השואף פשוט
 כי מוצא — ביושר שכרו

 מקובלת בלתי שיטה זו
ממ הוא היום. של בעולם

ה שאר כל את נגדו ריד
 שביתה המכריזים פועלים,
 של לגיבורה הופך בגללו;

התע כשכל כולה, בריטניה
ל ניגררת הבריטית שייה

כללית. שביתה
 מתברר מעשה לאחר רק

 נמשך הוא כי לקראמיקל
 תככים לשרת כדי למלכודת
ההון. בעלי של כלכליים
 ערס. למדינות נשק

 טיב־ על נאה סאטירה זוהי
הפוע על — נושאים לול
 ומנהיגיהם; ארגוניהם לים,

והמומ העבודה מנהלי על
 בעלי־ההון על לייעול; חים

 ר,תעשיה על והתעשיינים;
ה הפרסומת, על עצמה;

 הטיפשעשרה בנות טלביזיה,
.ו .  למדינות הנשק מכירת .

 כדי התיכון במזרח ערביות
השלום. על לשמור
 משתתפים הבריטיים הקומיקאים מיטב

ה מן הוא שלה שהדיאלוג זו, בקומדיה
 בריטי לסרט אי־פעם שנכתבו מובחרים

שנו ואימרות מבדחים מצבים של שפע קל.
 במלוא להתגלות לשחקנים מאפשרים נות,

 שבהרבה הוא, בסרט והמיוחד כשרונם.
 ההצלחה, באותה לשקף, היה יכול פרטים

הישראלי. ההווי את

אף ף־־פ פי
ו כו די ר  תל־אביב; המרכז, (ארמון־דוד, כ

 שאינו קלאסי מערבון הוא ארצית־הברית)
 הגשתו צורת גיבוריו, בעלילתו, דבר מחדש

 מערבונים. המאפיינים התבלינים שאר או
 עשוי מובחר, מערבון זהו שכזה, בתור אכן,

 שיספק והדרישות, הכללים כל לפי בהקפדה
הזה. הקולנועי הסימון חובבי את

 בדמותו הפעם, מתגלם, המוחלט, הטוב
 מב־ עיירת־גבול של השריף ודיין, ג׳ון של

 עומד שלרשותו והעשיר, הרע האיש סיקאית.
ל שואף שכירים, רוצחים של שלם צבא

 שנעצר אחיו, את הטוב השריף מידי הוציא
 מולו מתיצב היה השריף רצח. באשמת

 עוזרים שלושה הפעם לו נוספו לולא לבדו,
 מאר־ דין הוא האחד טיפוסיים. טובים־רעים

 המפתיע בתשובה, החוזר הולל שיכור טין,
 המאהב טיפוסי משיגרת בחרגו לטובה הפעם

 לואיס. ג׳רי בסרטי גילם אותם המתקתק
 אחד נלסון, ריקי הוא השני עוזר־השריף

ה אקדחן פרחח הרוקנ׳רול, דור מאלילי
ב הטוב לכוחות המצטרף אך מהצד, עומד
 ברנן, ולטר אלא אינו השלישי הצורך. שעת
 התרח בדמות המשעשע חסר־השיניים, הזקן
מעצב. שהוא הזקן
 אדומת־השיער, האמזונה גם כאן חסרה לא

 לזרועותיו ישר בתשובה החוזרת החוטאת
 של הרעננה בדמותה הפעם — הגיבור של

חטובת־הגוז. דיקינסון אנג׳י
 רוצח הרשע למדי: פשוט תרשים־הסיפור

 כמה פיף־פאף, נותן. לא השריף אחיו. את
 ניצח. השריף הרוגים. שניים ופי יריות
 פיף־פאף! הלאה? יהיה מה דואג: הוא אולם

הקברן הרוגים. יותר ועוד יריות כמה עוד

 עדיין השריף אבל אצבעותיו. מלקק הסיני
 פיף־פאף! האחרון הקרב שמגיע עד מודאג.

 האקדח ליריות נוספו הפעם ובום־טראח!
 והצדק חוסלו הרשעים רימוני־דינאמיט. גם

 שחזרה האדמונית מן שכרו את לקבל הולך
בתשובה.

 סערת המתח, אבל נשתנה. לא דבר שום
ב מופקים עדיין החוויות, ושפע הרגשות

הקול מנוסחת־היסוד ביותר הטובה צורה
הקדומה. נועית

ר סי א ש3וו* ה לג י
צר תל־אביב; (מגדלור, במארב החיה

האח מסרטיו באחד וידאל, המ׳י הוא פת)
 מחסה המחפש בורח אסיר בדמות רונים,
פי קצין־משטרה, אלמנת של בביתה דוזקא
העיי של הנוכחי המשטרה מפקד של לגשו

גרה. היא בה רה
 נשפי- עורכת אמול), (פראנסואז האלמנה

 אולם שנספו, שוטרים יתומי לטובת צדקה
בה נוסכת הפצוע, לאסיר המידית אהבתה

 מחביאה היא המשעממים. חייה לשינוי תקווה
 עמו. יתד נמלטת להבראתו, עד האסיר את
 פרצופו את בפניה האסיר מגלה אז רק

 וחסר־ גס־רוח פושע של פרצוף — האמיתי
 לידי אותו מוסרת הנפגעת המאהבת מצפון.

 אולם האחרון, ברגע מתחרטת המשטרה,
חייו. את להציל עוד מצליחה אינה

 בין הניגודים — זה סרט של עיקרון
 הסוערת לפעילות השקטה העיירה אוזירת

הראשיות. הדמויות שתי ובין בה;
 ועני (החטא שנאל פייר הצרפתי הבמאי

 ואווירה בסרטי־מתח דווקא שהתמחה ו), ש
 מתנהל חסר־מתח, הוא סרטו הפעם. נכשל
ותהו פסגות ללא רוגע, מישור על כולו
מות.

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזד, העולם אשר האר׳!
 תל-אביב, (הוד; הגדול המאכל! •

קו הינה והמלחמה גיבורים הם הפחדנים
 אל־ מצויין. פציפיסטי בסרט עצובה, מדיה
 וסילבאנה גאסמון ויטוריו סוראדי, ברט

מאנגאנו.
תל- (בן־יהודה; המתוקים החיים 9

המאכ אך המעניין סרטו חיפה) מאי, אביב,
 הרומאית תפנוקי־החברה על פליני של זב

 עתונאי. של הרפתקאותיו דרך בת־ימינו,
אקברג. אניטה
 ארנון; תל־אביב; (צפון; ראיה ןד7 9

ל פולני רוצח בין אמת ידידות ירושלים)
 מילם, היילי גורלו. מונח בידיה וזלשית ילדה

בוכהולץ. הורסט
 ירושלים)■ (אורגיל; השטן חגיך 9

 ברנאד של מהמקור שנשארו בודדות בדיחות
 לנ־ ברט אמריקאי. במערבון ששובצו שאו,

 במשחק קרטון ופרשי אוליביה, לורנס קסטר,
מצויין.

 תל- (אופיר; והנקם הזעם גבעת 9
ו שעה רודן, זיווה של דקות עשר אביב)

מער — קווין ואנטוני דוגלאם קירק עם חצי
 פסיכואנא־ + יריות מכות, של מבוגר בון

ליזה.

ספורטאים
א ה ל א ר ב ה ־ ת סי

 ה- כיקורו עד
 כבית־ה- שכוע
ו תל־מונד בלא

כפ הרצאתו על
 כד האסירים ני

:גדזר שייע תכ
כר אדפיס לא אני
 חדשים ביקור טיסי
 מכולכם אבקש אבל

 אני שמהשבוע לזכור
גלזר. שייע פרופסור

 האוניברסיטה: מרצה־אורח. זה שלי המעמד
בתי־הסוהר. שרות של בתי־הכלא

 ששי. ביום נתתי הראשונה ההרצאה את
ו אותי לקחת הביתה אלי בא מיוחד טנדר

 היד, חדשים שלושה שלפני אחרי אשתי. את
 על שם להם וסיפר סטלמך נחום בתל־מונד

למס תיאבון המסכנים קיבלו להודו, המסע
ליוגוס המסע על לספר אותי והזמינו עות

מסע. בלי האנגלים דפיקת ועל ויוון לביה
 במקום. לסיור אותנו לקחו ההרצאה .לפני

 אוהדים. של צעקות שמעתי התאים מכל
ולשמ תל־אביב שלמכבי קבעתי הצעקות לפי
בתאים. בתל־מונד אוהדים הרבה הכי יש שון

 המנהל, גבעתי, לאורחים. שרשרת
בשר השני את לארח שמח שהוא אמר
מש הייתי לא במקומו אני האורחים. שרת
 הוא אבל שרשרת, כמו במילה דווקא תמש
 סיפרתי המנהל. זה טוב, בחור זאת בכל
 והיוגוסלבים האנגלים את דפקנו איך להם

היוונים. ידי על נדפקנו איך בשקט יותר וקצת
 שאני אמרתי עצמי. על לדבר ממני ביקשו

 צעקו הם אז עצמי. על לדבר נוהג לא
 עצמו?״ על דיבר כן סטלמך למה ״אז כולם:

 כאלה ראיתי האנשים בין אני. גם דיברתי אז
 רואה. לא עצמי את עשיתי אבל מכיר, שאני

נעים. לא בית־הבראה. לא זאת בכל זה
 אז בית־הבראה: על כבר מדברים ואם
 שם. נורא כך כל לא שזה לכם שתדעו

 יפה הסתכלתי לסיור אותנו שלקחו בזמן
 לדעת יכול לא פעם אף אתה מסביב. מאוד

 הייתי לא ואם תגיע. אתה ולאן יקרה מה
 הייתי הפשע את מעודד שאני שיגידו פוחד
.ככה שזה אומר אפילו .  טוב טוב. די .

 ספרים. לו נותנים לקרוא, שאוהב מי לכולם.
 ומי תקליטים לו נותנים מוסיקה, שאוהב מי

. נותנים ספורט, שאוהב . . ו אותי. ל

אגודות
ם לו ס ש בונ רגי

חתי כל היתד, שלא בוודאות קובעים ״אנו
 והתפט־ גיבונס, נגד ההנהלה חברי מצד רה

 מקרים השתלשלות של תוצאה היתד, רותו
 גיבונס מר אם להעלותם. לא מעדיפים שאנו

 קבוצתנו, את ולאמן לחזור שלא החליט
בדרכו.״ הצלחה לו לאחר אלא לנו נשאר לא

אגו מטעם גילוי־דעת נתפרסם זו בלשון
המס לפרשה בקשר פתח־תקוה, פועלי דת

ה של האנגלי מאמנה התפטרות של עירה
 הפועל אנשי גיבונס. הנרי אלברט קבוצה,

 מה להם שאין בהודעה הסתפקו פתת־תקוה
 של פרשתו את לסיים ביקשו ובכך להודיע

תהילתה. לשיא הקבוצה את שהביא האיש
 החדשה בדרכו לו להזיק רוצים לא ״אנו
 הכריז דבר,״ שום עליו נספר לא ולפיכך
הקבוצה. הנהלת מאנשי אחד השבוע

 גי- היה באנגליה למאמן. סמכויות
 האיש — (מנהל) מנג׳ר וגם מאמן גם בונם

 הפועל את לאמן כשבא בקבוצה. הכל־יכול
נר סמכויות לו שינתנו ביקש פתח־תקוה

 הסמכויות כמאמן. לתפקידו מחוץ חבות
 אנשי האיש. את העריצו השחקנים ניתנו.

 הלכה הערצתם אופן בכל כל־כך. לא ההנהלה
 להם משא*ר לא שהמאמן שראו ככל ופתחה

בעצמו. דבר כל קובע עליו, להחליט דבר
ה של נשיבתה בכיוון היטב חש גיבונס

 חסרי דברנים, עסקנים שנא גם הוא רוח•
 נערכה, כאשר בספורט. מינימאלית הבנה
ל מסיבה המדינה, באליפות הזכייה אחרי

 גי- קם העיר, ראש אצל הקבוצה, שחקני
 גם מרוממת שעה באותה לזכור וביקש בוגס

ה השנה: כל העובדים הקטנים האנשים את
לידו. העוזר והנער מחסנאי

 הזכיר לא הוא במתכוון שלא או במתכוון
 בעיני מאוד חשובים אנשים של שמות כמה

 הוא נעלב. קולקר, שלום מהם, אחד עצמם.
 בעברית, כתוב חריף, אישי מכתב לו שלח

 התנהגותו. על קשות גיבונס את הוכיח בו
לאגודה. התפטרות מכתב שיגר גיבונס

ה מאיטליה, קוסמות הצעות שדחה האיש
 שחקן כשכיסה צופים אלפי שהדהים איש

 ייאלץ ההדור, במעילו ופצוע בוץ מכוסה
לעסקנים. מקומו את יפנה הוא ללכת.

ברבו״ ב״ריו דדיקיבסון ויין
ברבוו ברבו,

0 /> ;#
 מפני מגן

יתושים עקיצות

 אחת מריחה
 שני מקלון

 מג; מבטיחה
 ל ש לילה
 ה עוד תקנה
 מר? ־ בבית

 פרפומו ו א
נ ק נ ש ״

ל׳׳י 1.250 המקלון מחיר
בע״מ נורית חברת היחידים המפיצים

הנועזים
 נפרדו לא ובמותם בחייהם

המשפחה כני
★

 לקרב
 ולשמחות

 כולם יצאו
יחדיו.

★

ש והמאורעות ההרפתקאות כל את
 ברומן־הענק לקרוא תוכלו אותם קרו

מהודר. כים ספר במהדורת שיצא
ר פ ם ס ר בי ד ו ה מ  

ת 9י5 במחיר ו ר ו ג א  
הקיוסקים ככל להשיג

 רגזודש.ב\ז בגזה
 כבל השיחה נושא

ה ר כ ת ח ב ש ו  ח
ה גם דע ת א  
מדברים מה על
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1190 הזה העולם


