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 פולי!), תל־אביב; (פאר; ואפר פנינים

 כזאת היא כל קודם קולנועית. פנינה היא
 נושא על מעמיקה יצירה — עצמה בזכות
 טהורה קולנועית בשפה מוגשת חשוב,
 כל מלבד ונדירה. מפתיעה מישחק וברמת

 היותה בגלל דוזקא חשובה יצירה זוהי אלה,
 משטר בעלת — פולין כמו במדינה מופקת

 עשויה זה מעין סרט ראיית קומוניסטי.
 לגבי המקובלות ההשקפות כל את לשנות
זו. במדינה הקיים והביטוי, הידיעה חופש

 הסופר של נפוץ רומאן לפי הסרט,
ש בבעייה עוסק אנדז׳יבסקי, יז׳י הפולני
 בשעות פולין לגבי ספציפית היותה למרות

 השנייה העולם מלחמת אחרי הראשונות
 למצוא החייבת מדינה לכל גם אופיינית

 מלחמה, במתח הגדל שלה, לנוער תחליף
 הלב עם וההריגה השינאה תורת את יונק

ל נאמן לוחם להיות והוכשר אמהותיו,
בלבד. מולדתו

 שני נאבקו המלחמה שלאחר בפולין
הקו היו הראשונים השלטון. על גורמים

 מגלות שחזרו והסוציאליסטים מוניסטים
ה הרוסי הצבא עם יחד בכרית־המועצות

ינ שהם מאליו ברור היה להם משחרר.
המדינה. את היגו

 הלאומניים,, הגרילה לוחמי ניצבו שני מצד
במסי ראו גדודיהם, מיסגרת על ששמרו

 בין שני. שיעבוד לקומוניסטים השלטון רת
 עוד מלחמת־אחים התנהלה המחנות שני

רשמית. המלחמה הסתיימה בטרם
מלו אחד אשפה. כערימת מוות

ה חייכני צעיר הוא לשעבר המחתרת חמי
בסר ציני כגאנגסטר ראשון ממבט נראה
ו הגסות הציניות, אולם הוליבודיים! טים

 נפש על מעטה אלא אינה שלו הנוקשות
 ציבולסקי) (זביגנייב הצעיר ורגישה. עדינה
אזו קומוניסטי מפלגה מזכיר לרצוח נשלח

תמי פועלים מספר הורג הוא בטעות רי.
 שוכר הוא מלאכתו, את להשלים כדי מים.
 עומד המזכיר, של חדרו ליד במלון, חדר

גרמניה. על הניצחון חגיגת בליל לרצחו
 דברים. כמה מתרחשים לילה שבאותו אלא
 בפלוגה חייל בנו, כי מגלה המפלגה מזכיר

 הצעיר המשטרה. על־ידי נעצר לאומנית,
ממו שהיה בשל נפגעו שעיניו הלאומני,

ה בתקופת בוורשה הביוב בתעלת שכת
 משקפיים כך, משום והמרכיב, מלחמה,

 אותו הכיר אותה מלצרית עם שוכב כהים,
 בה. ומתאהב — קריצ׳בסקה) (אוזר, ערב

 סיכויי ועל חייו דרך על מהרהר הוא לרגע
 מכל להסתלק חושב לו, הנשקפים המוות
 ההכרה בו גוברת שלבסוף אלא העסק,

הרצח. את מבצע והוא והמשמעת
 הוא אותו. גם מדביקים העופרת כדורי
 — שניהם אשפה. בערימת וגוסס מפרפר
 מתים — הצעיר והרוצח המפלגה מזכיר
פולין. את משרת הוא כי מאמין אחד כשכל

כ פולין בבמאי המוכשר ויאדה, אנדרי
 ניפלא, אמנותי סרט זו מעלילה הפיק יום,

מקו וברעיונות בטיפוסים בסמלים, עשיר
 של מישחקם מלבד שבו, המפתיע ריים•
 אינו שהסרט הוא הראשיים, השחקנים צמד

בקומוניסטים, שלחמו הלאומנים את מגנה

1204 הזה העולם

 ב־ מניע־הם ואת אנושי באור אותם מציג
לעומ הקומוניסטים, אמיתית! אהבת־מולדת

 תעמלנית בנימה מתוארים שאינם רק לא תם׳
 מועמדים הם רבות סמליות שבסצינות אלא

למדי. ביקורתי באור
 מעלה בה תמונה היא אלה מסצינות אחת
מ זיכרונות והחביב הזקן המפלגה מזכיר

ב שהותו ומתקופת ספרד מלחמת תקופת
 נדושות. סיסמאות השמעת תוך רוסיה,
 ישן גרמופון מאחורי אותו הציב ויאדה

 של תקליט סובב עליו גדול רמקול בעל
רוסית. מקהלה

 הוא טוב! וסרט סרט, הוא ואפר פנינים
 מיצירות אתת — כלל־אנושי והוא פולני

לאחרונה. ארצה שהגיעו הטובות הקולנוע

ל כ ו אי הנ ל עי ה
תל־ (הוד; דוברה דה דה הגנרל

 שהפך ורמאי נוכל הוא איטליה) אביב;
מל בשלהי באיטליה, לאומי לגיבור כמעט
 זה סרט שרואה מי השנייה. העולם חמת
 לא שהאיטלקים לנפשו לדמות תחילה יכול

במל הגרמנים של שותפיהם היו שלא רק
 נגד מחתרתי מאבק ניהלו אף אלא חמה,

 אלו מדרכי־מאבק אחת את הנאצי. הכובש
 שסיפורו רובדה, לה דה הגנראל מסמל

עת. אותה וארע מציאותי
 אלא היה לא סיקר,) דה (ויטוריו הגנראל

 בתי־הבושת, של קבוע לקוח ורמאי, קלפן
ב המלחמה, בימי פרנסתו, את מצא אשר

ה על־ידי נאסרו שבניהם משפחות הונאת
 לשיחרורם. שיעשה הבטחות תוך גרמנים,

 כפתיון הגרמנים בו השתמשו כשנתפס,
 בבית־ איטלקיים מחתרת לוחמי ללכידת

פוליטיים. אסירים עצורים היו בו סוהר
ה מפקד את הגרמנים הרגו לכן קודם
 האמיתי. רוברה לה דה הגנראל מחתרת,

 תיקווה תוך בדמותו, לכלא הוכנס הנוכל
סודותי את כזו לאישיות יגלו שהאסירים

 מסרב לגיבור, הנוכל הופך שעתה אלא הם.
ל מוצא הוא הגרמנים. עם פעולה לשתף
. אמיתי כלוחם הורג

 האחרון סרטו ורוסדיני. פיקה דה
 שלו הבמאי שעוזר רוסליני, רוברטו של

 המופיע — חבצלת זאב הישראלי היה בסרט
 בעברית תפילה האומר היהודי בתפקיד גם

בקול חדש כיוון להתח־ת נועד — בכלא
 ניאוריאליסטי סרט יצירת האיטלקי: נוע

מת אינו הוא בצילומי־רחוב. ולא באולפן,
 בדומה יצירת־מופת לדרגת אומנם, רומם,

המל לאחר מיד רוסליני של ליצירותיו
 זה הרי ולפרסים, לשבחים זכר, ואם חמה!
 שכמו דה־סיקה, ויטוריו של בזכותו רק ודאי

נו אנושית דמות מגלם הגדולים בסרטיו
 לפשטות ומשבריה. חולשותיה על ללב, געת

 הנוכל את ההופכת משלה, מזעזעת דרך זו
לאומי. לסמל העילאי

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים ואלה

: לראותם ממליץ הזה העולם אשר הארץ
אר תל־אביב; (חן, לחייל כאלדה $
 האחרונה חופשתו ימי ששת חיפה) מון;
 ללא מלחמתי בסרט ,19 בן רוסי חייל של

מלחמה. ללא
תל- (אלנבי;האפריקאני האריה +

 לו־ מלחמת את מגלה דיסני ודאלט אביב)
אפריקה. חיות בקרב וצ׳ומבה מומבה
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קובה שלמה מתנצל בציז־ו,״ פרם שיש

היות ״אבל החדשה, מכבי משכונת

ממשיך פרסים,״ מחלקים לא ואתם

אם בשבילי פרס זה ״יהיה שלמה,

שחיבר התשבץ את לפרסם תואילו

קובה שלמה לפניך. הפרס הנה תי•"

לידיעת מושבע, רווק לדבריו, הוא,

הצילום :הבלתי־מושבעות הרווקות

.שנים משלוש יותר מלפני הוא . .

תשבץ לפתור אוהב אני כלל ״בדרך

: ו י ה )1 מאי
 אותו נשאו מרגלים

 )4 בשניים. במוט,
 בד המוזכרת דמות
 יוסף. דב עם בבד

 בהמה )11 בז. )10
 חיל )13 טיבטית.

)14 (ר׳׳ת) אוויר
הב קיים במשכורת

הב לביז בינו דל
 נישנב. )15 רוטו.

 חשמל. יחידת )17
 )20 בנוח. נוזל )19

הסקנ הארצות אחת
 נוסח, )22 דינביות.

 אחת )25 ׳ נירפה.
 )20 הא״ב. מאותיות

ה מחבר )27 סוף.
נבו ״טורה ספר

 מדינה )30 כים״.
גב. )32 באסיה.

דתי. מנהיג ' )33
 התווים. מסולם )34
ב )37 גבוה. )36

א )39 חוזה. רית,
הש )41 משה. חות
)42 הוצאות. בוז

 )48 ריב. )46 בלע״ז. כפיל )44 התרומם.
 יתרה. )51 רסיסי־לילה. )50 קריאת־כאב.

 מדף. )57 צווארון. )55 בגריז. קנה )53
מספ אחד )60 בארצות־הברית. מדינה )59
התנ׳יד. רי

 נמצא )2 בישראל. שופט )1 מאונך:
 ארץ )6 כריים. )5 מטפס. צמח )3 בפה.

 שיה־קוצני. )8 יפאני. מטבע )7 אסיתית.
מ_חו )15 רדד לא סרו אפריסאי מנהיג 01

 ישז. )21 ירוק. חיל )18 כוחו. )16 שערה.
מ )20 רבים. שלישי, נוף )24 שליח. )23

 אמרי- סופר )29 תבואה. )28 החשז. אבני
ה ספינת )32 ״ז. סוג )31 קאי-יהודי.

 )38 דרכוז. )37 גבוהה. גיבעה )35 מידבר.
 קריאת )43 אלהים. )41 מצבה. )40 ווקף.

 אחאב )47 ביד. חלק )40 רץ. )45 הבקר.
ה אבי )49 כרמו. אח ירש ישראל מלד

השח- מאלופי אהד )54 בהמה. )52 נצרות.
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