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המהלל הבה
 המדיניות, אולי, מלבד, — מקצוע אין

בתע כמו בו מרובה והנפוח הבלוף שמידת
הממ בענף הדבר בולט ביהוד הסרטים, שיית

 חוסכים אינם ומציגיהם הסרטים מפיצי כר.
 על־ידם המוצעות היצירות לגבי במחמאות

 תארים מדביקים הם היסוס ללא למכירה.
לסר עילאיות תכונות ומיחסים מפוצצים

 של זו לדרך מכבר שהתרגל הקהל, טיהם.
 למה לבו שם אינו כבר מסחרית, רמאות
 הסרט, של לשמו ומתחת מעל במודעה שכתוב

 עלולה בפרסומים עיונית יותר קריאה אולם
 שאמנות מי כל את להדאיב, גם אך לבדר,
לו. יקרה — העברית והלשון — הסרט

 על רופפת סקירה צחוק. ועוד צחוק
 שבארץ לנו מראה שעבר השבוע פרסומי

 והוא אחד, אלמותי״ ״סרט לפחות הוצג
 שבאולם בעוד אביב), תל (״מגדלור״, קטיה
לר הכרטיס בעד ששלם מי כל יכול ״חן״
 הקולנוע״, לאמנות הכותרת ״גולת את אות

 ו״מוגר־ ״אלנבי״ הקולנוע בתי הופמך ספורי
 לסרט שנתן התאור מן זוכים (תל־אביב) בי״
 ״רבולוציה :(״אלנבי״) מקסיקנית אוהבת כך

עו לעולם והאהבה באה רבולוציה הולכת,
 יותר סלאנגית בעברית נקט עט אותו מדת״.
 במלים (,מוגרבי״) הצאר פניני את בתארו

 צחוק... הפעם ועוד מוסיקה ״צחוק, :אלה
 יותר ושירה״. רקוד של מפעים בריטמוס

 היה המטרה, אל קולע פחות לא אך צנוע,
 במלים הסביר אשר (תל־אביב) ״עדן״ קולנוע

הע הקבצנים בו, המוצג הסרט את פשוטות
״דזיגן :קבצנים פרעהליכע די — ליזים

 אידיש״. בשפה היהודית בקומדיה ושומכר
המודעה. בעל מאת הוא הלשוני השמש
 ״גולת שהוא ולסרט ״אלמותי״ לסרט מחוץ

 — שבוע (באותו תל־אביב זוכה הכותרת״
 נשגב״, אמנותי ל״סרט גם !) בת־בזל עיר

לקא־ ״אופיר״ קולנוע לדעת המגיע, התואר
 כיוון זו, דעה באמיתות ספק אין הגזול. רוזו ־

 במחירים הששי השבוע זה שם מוצג שהוא
הרגיל. מן גבוהים
 בלבד בתל־אביב לא אולם ? יזכה מי

 ב״אדיסוך עצומים. סרטים השבוע ׳מוצגים
ה הקולנועית ״ההצלחה מוגשת (ירושלים)

ה הדרמטי״. הסרט בתולדות ביותר גדולה
 יצירותיהם את בצל המעמידה הזאת, יצירה

 דה־סיקה רוסליני, פודובקין, אייזנשטיין, של
״מקסים״ מקולנוע מעצמינו. עצם היא ואחרים

השוגה״) (״הלב הייכורד סוזן
לג׳יג׳י סבל אהבה, מזזוטאת

 שם מוצג :חשובה ידיעה מגיעה (תל־עמל)
 טובי עם ורקודים שירים הרוסי, ״הפילם

 קולנוע וולגה. מלגה — הרוסים״ השחקנים
ב שבסרט ללקוחותיו מבשר (חיפה) ״כרמל״

 לאסי״• הגבור ״הכלב משתתף המולדת גבעת
 האומה תחוג עת על מכריז (ירושלים) ״עדן״
 בסימפוניה ומציאות ״חלום :פיוטי בסגנון
 עשירה נפש ומהלך עינים מראה של נפלאה
 ״ציון״ עירו בן בעוד מטרו״, בסגנון וקסם

 המורדים, מסע לגבי פשוטה בפרוזה מסתפק
 הגבורה ״עלילת :פלין ארול בהשתתפות

 הרחק לא ומתיחות״. הרפתקאות הרוויה
״הקומדיה מוצגת ״ימק״א״ בקולנוע משם,

מינה. לפי נקבה לאסי *

ע ו ט נ ר ו פ ס
בחו של עליזה רדיפה ב.ג.מ. יצירת הנפלאה,

 י יזכה מי המדומה. המיליונרית אחרי רים
 הוא, האחרון השאלה סימן הזוכה?״ אתה
 אבל בדפוס הסדר של שגיאתו הנראה, כפי
? אכפת למי

 המודד ביפו, המבקר. לכסף תמורה
 על ״נוגה״ כותב במקצת. שונה טוב לסרט

ב האדיר הרוסי ״הסרט :אמיצים״ ״אנשים
בהתאפ ״יפאור״, בעוד אגפה-קולור״, צבעי
 האחרון הבוקניר את מכנה גבורה של קות

הגבורה״. כ״אפום פשוט
 הפרסומת איש מגיע השיאים לשיא אולם

וגבע גן ברמת בתי־הקולנוע שותפות של
 שוכח הוא התלהבות שמרוב אף־על־פי תיים,

 הפסק סימני ומשמיט שלו הדקדוק את לעתים
 ש־ קצרים מוסיקליים סרטים לתכנית לרוב.
 זה: הסבר צורף ״רמה״ בקולנוע הוצגה

 תכנית הבד על קולנועי סימפוני ״קונצרט
היש להקהל מיועדת המוצגת זו מוסיקלית

 ואין למוסיקה הנלבב ביחסו המפורסם ראלי
 פחות קצת הקינו־קונצרט״. בהצלחת ספק כל

 שקני לסרט שלו ההסבר היה ומובן בהיר
 פראנץ בהשפעת ייתכן, נכתב, אשר האהבה,
 ובלתי מפורסם ״סרט ג׳ויס: וג׳יימס קאפקה
רואיו. כל מלב ימוש לא זכרו אשר נשכח

סרטיט
כהשו\ה״ ׳יהד

 הגבוריס) (בית מארק של ביומו למרות
 סוחט״דמעות אלא אינו השוגה הלב רובסון,

 סרטיו ככל עבר. בעלת נערה אודות רגיל
 טכני ליטוש בו יש גולדבין סאם המפיק של
 גולדבין בו. משתתפים מעולים ושחקנים רב

 האמיד הבינוני המעמד לב אל לדבר יודע
כב משקפים, הדרמתיים וסרטיו באמריקה

 סקירה רק זוהי למעשה, זה. מעמד חיי יכול,
 של המוסכמים השקרים מן כמה של שטחית
נוס בהשפעת אשר, הזעיר־בורגנית, החברה
 ההוליבודית הצנזורה של הקבועות חותיה

 — מתקתקה תמונה לעולם נותנת הפנימית,
 של ומסולפת — ״טרגיים״ בסרטים אפילו

האמריקאית. המציאות
 רבים סרטים כמו המתחיל, השוגה, הלב

 אלואיז בשם נערה על מספר מסופו, מדי,
 בחייל המתאהבת הייוורד) (סוזן ווינטרס

 אולם לו, הורה אנדרוז), (דאנה דרייזר וואלט
 יהיה בטרם נהרג לחוץ־לארץ, נוסע הוא

 לתינו־ אב למצוא כדי להתחתן. הסיפק בידם
 מרי חברתה ארוש את אלואיז גוזלת קה,
לו. ונישאת ווילס (לואי ג׳יין

 התרמית חיי :לבוא מאחר אינו העונש
 הביאה אלואיז אשר שהילדה יודע אינו (הבעל
 מרים הופכים הזוג של שלו) אינה לעולם
 סמית) (קנט הבעל סובלת, אלואיז מאד.
 גם ג׳יין מרי סובלת, פרו) (ג׳יגי הבת סובל,

 לפי מתוכנן המעשה של סיומו סובלת. היא
 מפשע החפים :ההוליבודית המסורת מיטב
 משלמת (באי-זהירות) החוטאת באושר, זוכים

פשוטה. כה אינה המציאות חטאיה. בעד

למולדת״ בני□ .,בוד□
 הוליבודי סרט הוא למולדת בניס כולם

 אמריקאים (או הניזיי חטיבת אודות ציוני
האח העולם במלחמת ופעליה יפאני) ממוצא
 את מתאר לעלילה.אחד חלקים שני רונה.

 שלהם, האש טבילת החיילים, של אמונם
ב הצטיינותם משובחים ללוחמים היהפכם

פע חוזר הציוני, השני, החלק הקרב. שדות
 אמריקאים ש״הם ההנחה על מספר אין מים

מו שארץ העובדה למרות ונאמנים״ טובים
 ארצות־ עם מלחמה במצב נמצאת יפאן צאם

 המדד, על יתר המודגשת זו נקודה הברית
נעים. ולא מריר לטעם גורמת

 ה־ בידי באמנות עשויות הקרב תמונות
 פירוש הקרב) (בשדה רוברט במאי־המחבר

 מיקי ג׳ורג׳ נאקנו, (ליין הניזיי של ומשחקם
מצויין. ואחרים)

ראשוני□״ ,.תרועת
 עצמאית) הפיק האחרון(אותו לסרטו הרקע

 כמו הוא, פורד מלשין) של (סופו ג׳ון של
 הפרוע המערב האחרים, מסרטיו רבים של זה

 סגן־ הקודמת. המאה של השמונים בשנות
הפר חיל איש ,ווייס (ג׳ון יורק קירבי אלוף
 במס־ מלחמה מנהל ארצות־הברית, של שים

 הצד מן בהמונים החודרים אינדיאנים תננים
 אל ושודדים. הורגים הגבול, של המקסיקאי

 ג׳ף בנו מגיע יורק מפקד עליה נקודת־ספר
 האקדמיה בבחינות שנכשל ג׳רמאן) (קלוד
 לצבא התגייס פוינט, בווסט קצונה לפרחי

 (מוריו אמו גם באה בעקבותיו כטוראי־פרש.
 אבל מבעלה, נפרדה יורק גברת אוהרה).

 והבן שהאב לאחר אותו. אוהבת היא עדיין
המשפחה. מתאחדת גבורתם, את מוכיחים

מפיאדה אולי
rהבסד הולד לאן

 נוסף סודיות המביעים המונחים לשורת
 הועד חברי כי אולימפי, סוד :חדש מושג

 כשהחל- ובצנעה בשקט מתכנסים האולימפי
 מסתננים מהם בדו״חות נרשמות טותיהם

 שמתקרב ככל בלבד. עובדות רמזוזי לצבור
 מעטה ומתעבה הולך האולימפיידה מועד

הסודיות.
הס ענפי את מקיף אינו האולימפי הסוד

 את גם אלא בלבד ישראל תתחר בהן פורט
 בזירה ישראל את שייצג הספורטאים שמות

 השמועות עוררו נוסף רוגז הבין־לאומית.
 שהודות מקצועיים לא מלווים שיגור אודות

 מקומותיהם את יתפסו וקשריהם לעסקנותם
הצלחה. מבטיחי ספורטאים של

 המים קפצו רענן, (״קיקו״) יואב מלבד
 בארצות־הב־ מסיור שחזר אל־על (ואלחטאי

 כבר שמקומו אפריקה) ודרום אנגליה רית,
 ענפים בשני ממש של תכונה קיימת הובטח,

עברו בהם קלה, ואתלטיקה כדורגל :בלבד

ל הדרוש המינימום את ספורטאים שלושה
 ריצת — טבק (דוד באולימפיידה השתתפות

 מטר 80 ריצת — הורוביץ לאה מטר, 100
הדיפות). — ויטנברג ואולגה משוכות
 ההתאגרפות הסייף, למטרה, הקליעה בשטח
הו בכדורגל אולם דבר. נודע לא והחתירה

 הטיל הוא מקורי'למדי, דבר על הועד דיע
 ולממן כספים לגייס הכדורגל התאחדות על

להלסינקי. ישראלית משלחת בהם
 שורת על־ידי יתממנו והכדורגלנים ייתכן

 לגייס יצטרך האולימפי הועד אולם משחקים,
 מכיסי יותר, ישירה בצורה למטרתיו כספים
שהנת אלא האולימפית. לקרן ספורט חובבי
 האם :שאלות שואלים הלחו לתרום בעים

 י הכסף הולך לאן מספרים קצת לראות אפשר
 התקציב כי תשובה היתה לא שוב לכך אולם

למ הצבור, מעיני נעלם האולימפי הועד של
 רצינית ממשלתית הקצבה כולל שהוא רות

לירות). אלף 15( למדי

כדורסל
טובות בשורות שלוש

מועמדים, יותר לשלוח משתדל אחד ״כל
 באף מתחשב אינו רסקין (״טובי״) מורים אך

 האולימפית הנבחרת מועמד הסביר !״,אחד
ה על-ידי האחרון ברגע שהורחק בכדורסל

תו היתד, המגרש על שעצבנותו הינגי מאמן
 והפועל מכבי של פעולתם אי־שיתוף צאת

ארצה. לבואו הראשון מהיום
 אף והתרגל להתאזרח התחיל רסקין כאשר

 אין שבעיר החליט התלאביבי ולחמסין לפילה
הק המגרשים בגלל להתאמן יכולים הבחרים

 המחניק. והאקלים הרבות הבחורות טנים,
 בכפר־ ההבראה לבית להעבירם החליט הוא

 המזון רחב־מידות, שהמגרש מקום גלעדי,
הצפו לאקלים יותר מתקרב והאקלים משופר

 קטן הבחורות מספר ואפילו הלסינקי של ני
בנסי הסתפק לא רסקין למסעות. פנאילמדי.

במס 12 למועמדים, הבטיח לאולימפיידה, עה
 החשובים המשחקים באחד ינצחו שאם פר,

 בארצות־ משחקים שורת להם יארגן בפינלנד
הברית.
משמחת בשורה עכלו שהכדורסלנים לפני

 הכדורגלנים לעבר בקנאה לפזול וחדלו זאת
 הגיעה לחוץ־לארץ בשנה פעמיים היוצאים
 בהל- ישראל נציג :נוספת משמחת בשורה
 הסובייטי הנציג עם נפגש ליבסון, ד״ר לינקי,

 הישראלית הקבוצה את לשתף ביקש קלינין,
במוס שיתקיימו אירופה אליפות במשחקי

קבה.
 באים באמת הטובים הדברים שאין כנראה

 הזמנה נתקבלה השבוע : יחד משלוש פחות
בין- תחרויות :חוץ־לארצי למסע נוספת

 ד,כ־ :התוצאה בתורכיה. פתוחות לאומיות
הקבו לעבודותיהם מתפטרים החלו דורסלנים

למסעות. לצאת פנוי זמן למצוא כדי עות
המטרה לפני מטר 15

להשת הוזמנה שישראל לאתלטים בהוודע
 אמו־ קצב את הגבירו תורכיה באליפות תף

 מכבי לאתלטי מבחן תחרויות ערכו ניהם,
המועמ לד,קבע היו עתידים לפיהם והפועל

לנסיעה. דים
 כוחותיהם מיטב את שהשקיעו האתלטים

הציבו לתורכיה הטיסה בכרטיס לזכות כדי

 גם והציגו נאות תוצאות חדשים, שיאים
 (יענקלה) יעקב של כמקרהו דרמטיים רגעים

רא שהוביל משמרות, הפועל ,23 בורנשטין,
המ לפני מטר 15 עד מטר 1500 בריצת שון

 לאתר כדי לאחור ראשו את הפנה אך טרה,
 ברית־מכבים־עתיד, ,33 פוייר, אריך יריבו את

 קומתו מלוא. השתטח משקלו, שווי את איבד
 פוייר בידי הבכורה את והשאיר המסלול על

 הפליט דקות). 4:11,5( ישראלי שיא שקבע
 ממנו קשיש שרץ על חבריו לצחוק בורנשטין

 עוד אני דבר, ״אין :השיגו שנים בעשר
״כגמולו לו אחזיר !
לצו הפתעה הכינה מטר 5000 ריצת אף
 עממי, שלמה השיג האחרון בסבוב פים.

 אסולין, ישראל החייל את מנרה, הפועל
הת נסיעתו, את בכך שאיבד ישראל, אלוף
כ מיואש האיצטד את שעזב אסולין, מרמר

 ? הצדק כאן ״היכן :בעיניו נקוות, שדמעות
 שלושה לפני ?״ קובעת אחת תחרות האם

 הישראלי שיאו את הציב הוא בלבד שבועות
מטר. 5000 בריצת

חרב
מו דון סרט■ כ ט

 אלה של נחלתם נשאר בארץ החרב מקצוע
מתפע שעוד ואלה בחוץ־לארץ בכך שעסקו

 בארץ מכבי אגודות רק טרזן. מסרטי לים
 בינן לתחר הגחלת, על לשמור משתדלות

תח פעם מדי יוזמת חיפה מפבי עצמן. לבין
המת בסיוף המבחנים כדוגמת בחרב רויות

השנה• משך מספר פעמים קיימים
ב חרב נושאי 18 תחרו שעות שבע משך

 שעם עד למחצה, הריק מכבי־חיפה אולם
 מיכאל ההנדסה, חיל איש ניצח החשכה רדת

 את היופי), מלכת של קרוב (שאינו הראל
 נצחונות שמונה של כולל בסיכום מתחריו

שהוא. הפסד ללא
 הועד כי לו שנודע אחר חרב חובב סיכם

ב המקצוע את לכלול לא החליט האולימפי
מצו :הלסינקי אולימפיידת לקראת תכנית

 גבוה קומה שעור בעלי חרב נושאי בארץ יים
שנ רבים ענפים חברי של זה מאשר יותר

לפינלנד! יוצאים ציגיהם

76015 הזה״ ,העולם


