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בדיקה! שווה שגו הלב
+35 בן

 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

 שלך הנפשי השקט
מבו! .זה את שווה

לבריאות כוללת: הבדיקה
 א.ק.ג. קרדיולוג, בדיקת
 במאמץ(ארגומטריה), א.ק.ג.

מעבדה. בדיקות
 תל־אביב פרישמן פינת ז 8 ריינס הרופאים, בית
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**י מהמר גולן: נוגח□
 )48 מעמוד (המשך

 גברת הפבורן קתרין משחלות גרכי
 רוצודשכיר. עם פעולה המשתפת זקנה
 הפבורן שהגברת שחורה קומדיה זוהי

 את המחזאי זרק מאז לעשות רצתה
 לפני ביתה לגדר מעבר המחזה דפי

שנים. עשר
 ג׳יימס של בכיכובם אחרים, סרטים

 ויינטרס שלי גולד, אליוט מייסון,
 להשתחרר עומדים מיטצ׳ם ורוברט
 משום ״רק גולן. ביים חלקם את בקרוב,

 מבחינה כך כל מצליחים שאנו
 לעצמנו להרשות יכולים אנו מיסחרית,
 וזו יצירתיים, נושאים עם להתמודד

 ללקט יכולנו שבגללה הסיבה
 עשרות שהתגלגלו טובים תסריטים

 מינהל אנשי ״איננו אומר: הוא שנים,״
 כדי בשלילה, המשיבים אומץ, חסרי

 ואיננו מישרותינו, את לשמר
 כייצרני מימון. אנשי או עורכי־דין

 נושאים עבור סיכון לוקחים אנו סרטים
 חופש לאמנים ונותנים — רציניים
 להם היד, לא שמעולם עבודה,

 הראשונים אנו לדעתך מדוע בהוליווד.
 קאסבטס׳׳ ג׳ון של ״סירטו את להציג

 ״בויים סתם ולא האירופאי, בסיגנון
 דורש? הבימאים שאירגון כפי בידי״
 הם שסרטים יודעים שאנו משום

 שבה הדרך וזו אמנים של יצירותיהם
אותם.״ שאל — פועלים אנו

 שקיקי *
קטשופ ^

 אחד ״אף כי מספר מילר לייסרן ך
 עונת את עושה היה לא מלבדם
 האומץ. היה לא אחד ולאף האלופים,

 באחד התסריט את קיבלו השניים אך
 בשבת וצילצלו בניו־יורק שישי מימי

 עיסקה עם לוס־אנג׳לס בבוקר
 ששה להסריט התחלנו מוגמרת.
 במימון. דייקו והם מכן, לאחר חודשים

 היפוכו הוא שומע שאתה הרע לשון כל
 הם איתם. שלי הניסיון של המוחלט

 לי והניחו איתי גדול סיכון לקחו
 נזקקתי כן אם אלא בשקט, לעבוד

לעזרתם.״
 אם לנבא מנסים רציניים משקיפים

 רשימת עם להצליח תוכל קאנון
 וגדלה, הולכת יומרניים סרטים

 ״הם שנשכרו. מרשימים וכישרונות
 קשטופ שקיקי החוטפים העניים כמו

 אחד טוען־ ההמבורגרים,״ בדלפקי
 היו צריכים שהם ״בעוד הבימאים,

 בריץ, יאכלו אומנם אם בריץ. לסעוד
 — איתם עיסקה סגירת לאחר זה יהיה
 בהתחשב — כשלעצמו רע לא וזה

 הם אך המלון. של המנופחים במחיריו
 טוב, לא דבר וזה להתחסל, עלולים

 הגדולים הסרטים את שייצרו לפני
חולמים.״ הם שעליהם באמת.

דו5ע  הו
שלטכיו

ו תי לו  גולן של האחרונות לי
 אנחנו יומרה. מכל נקיות נראות 1*
 מסירטי מעבר של התהליך בעצם עוד

 לשמור מתעקשים אנחנו הישרדות.
 לעבוד נמוכות, הוצאותינו את

 שהיא למלכודת ליפול בלי בהוליווד
 לכך הכבוד כל עם לך. טומנת

 אנחנו אלה, בעסקים לנבא שאי־אפשר
 סרטים כמה לעשות שנצליח מאמינים
 דבר אולמות־הקולנוע, את שימלאו

 סרטים גם ושנעשה עלינו, החביב
באוסקרים; שיזכו

 אינם סרטים שיצרני היא ״האמת
 מחיאות־הכפיים ללא להתקיים יכולים

 אך מהבנקים. אוהב שיורם והתשואות
 מועמדים היו מסרטינו ארבעה

 לעשות עתה ברצוננו וכמובן לאוסקר,
 רב אתגר בעלי — יותר טובים סרטים
 ותסריטים יותר גבוהה איכות יותר,

 של חודו על צועד אני יותר. מעולים
 וכישלון אמנותית איכות בין סכין

 של השאלה את להזכיר שלא מיסחרי,
 הרס לכך ונוסף לעצמי, נאמן להיות

תחביבנו. תמורת שלנו המישפחה חיי
 בהתייח־ לפעמים נוקשים ״היינו

 נוקשים תמיד אך לאחרים, סותינו
 שחתר אחר כל וכמו עצמנו, כלפי

 דברים כמה הותרנו כזה, בקצב קדימה
 יכולים איננו אך לגבנו, מעבר טובים
ולקחתם.״ לחזור

״ ספזרט
)23 מעמוד (המשך

 השישית באולימפיאדה ,1920ב־
 האוהדע ביקשו הבלגית, באנטוורפן

 שחקני את להכות המאוכזבים הבלגים
 אלו כאשר הבריטיים, הכדורמים

הבלגית. הנבחרת את ניצחו
 קרה באמת זה שנה 36 וכעבור

 הסוב׳ נגד שיחקו ההונגרים כאשר
 במלבורן 13ה־ באולימפיאדה ייטים
 המרו דיכוי אחרי חודשים כמה

 היב סובייטים, טנקים על־ידי ההונגרי
 הסנ׳יד את ההונגרים אנשי־הכדורמים

 שה עד מכות־רצח, הסובייטים טאים
 ניצח גם הס מזה, הוץ מדם. אדמו מים
הסובייטים. את

 באולימפיאדז שנים, 16 כעבור
 שילמ שבו במינכן, הטבה אירע ,17ק־
 אבי בחייהם. ישראליים ספורטאים 11

 זכורז בעולם רבים לאוהדי־ספורט
 אחר אירוע בגין מינכן אולימפיאדת

 החליט הסובייטים, את לרצות כדי
 בי הכדורסל במיפגש השופטים

 להח לארצות־הברית ברית־המועצות
 למרוו אחורה, שעון־המישחק את זיר

תם. כבר המישחק שזמן
 המישחר של הזאת ההארכה עם
 תהו אחורה שנעו מחוגי־שעון בעזרת

 לראשוג! הסובייטים, הצליחו קדימה,
 האולימ המישחקים של בהיסטוריה

 הבכור: את מהאמריקאיס ליטול פיים,
בכדורסל.

גולף
 ההדיפה

ר1הכד בעיקבות
 לפתוח חובטים, בארצות־הברית

 איע מיליון 20מ־ יותר בשבוע, פעם
 יותר — ביפאן הקטן; בכדור (ואשה)

 הכוונו אלף. — בארץ מיליון; מ־סז
 ע? זה את עושים ובארץ לגולף היא
 מועדון של המוריקים הדונאמים* 800

 הגולן מועדון במדינה, היחיד הגולף
בקיסריה.
 ה? הגולף מישחק תמצית כידוע,

 המסלו? לאורך הכדור את להעביר
 הקילומטרים(ליתו ששת של התיקני

 חבטוו במיספר מטר) 5956 דיוק;
 שהוש| השיא האפשר. ככל הקטן

הבטות. 66 כה: עד ביקסריה
 הספור ..הפןלצעירים הוזלות

 בעיקו למעשה, הוא, הגולף של טיבי
 הליכה הכדור. בעיקבות .ההליכה

 שעות כארבע בדרר־כלל, הנמשכת,
 כל לתכנון הדרוש בזמן בהתחשב

 הנכון הכיוון מהו (כגון, וחבטה חבטה
 ביותר; היעילה הפגיעה זווית ליצירת

 הכדוו אחרי בחיפוש גם פעם ומדי
ממסלולו. שסטה
 קיסריו של המסלול את לעבור כדי
 3א אפילו המועדון, חבר להיות מוטב

 (המינון בשבוע פעם רק משחקים
 פעמיים), הוא חברים רוב על המקובל

 המישהק דמי גולפאי־אורח לסתם כי
 מן שחבר שעה ליום, שקל 4,000כ־ הם

 שקל אלף 180 כמעט המשלם המניין,
 רק למעשה, משלם, לשנה, דמי־מנוי

 רק ישחק אפילו ליום, שקל 3,500כ־
בשבוע. אחת פעם

 מדוע מסבירים האלה הסכומים
 אנשי־עסקים של ספורט הגולף נחשב

 כדי עשירים. פנסיונרים או אמידים
 המנהל הנהיג הזאת המגמה את לשנות

 בן־דוו אלון שנתיים, זה המועדון של
 לגילאי מיוחד זול תעריף ),30(הצעיר

ומטה. 35
 בן־דתב! הצליח זה רעיון בזכות

 בכדורעף נבחרת־ישראל חבר לשעבר
 שדות־ים) הפועל שחקן היום (ועד

 חברי מיספר את- להכפיל כמעט
נטויה. ידו ועוד המועדון
 לעשות כדאי לצעירים גם אבל

 המינוי את רוכשים שהם לפני משהו
 וגב הגולף. מישחק את ללמוד המוזל:

 ויחסית, במועדון לעשות אפשר זה את
 בגולף, שעה) חצי שיעור(של בזול. די

 הדרום־אפריקאי המיקצוען צ׳רלי, אצל
״ שקל. 1,200 בערך, עולה, במקום,

בירו־ העתיקה העיר כשטח כמעט *
דונם. 1000 על המשתרעת שלים,

2440 הזה העולם66




