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אמריק תעשיה בעל הוא פלדמן ג. אלפרד

 שלו הכספים שמחזור עסק מנהל גדול, אי
מת לעסקיו מחוץ דולר. מיליון 12ל־ מגיע
 : ישראליות בבעיות גם פלדמן התעשיין עניין
ש קטנה חוברת הוציא חדשים כמה לפני
 רשמי אותה״, שראיתי כפי ״ישראל לה קרא
י בארץ. מסע

ל המיועד במחנה ״בקרתי :פלדמן כותב
 הללו למסכנים מדוע ושאלתי זקנים אנשים

 כמו בהם ונוהגים אוכל מעט כך כל ניתן
 לשאול אלך כי היתד, המפקח תשובת בחיות.

 ההסתדרות מנהלי את ביחוד ד,מגד,לים, את
 ו■,אמרי- הדולרים את לעצמם ״שומרים אשר
ה לאנשים אוכל בהם לקנות במקום 'קאים

לו.״ זקוקים
 היא פלדמן של להתקפתו העיקרית המטרה

לפ בדעתו עלה כי מספר הוא ההסתדרות.
ל כי גילה אבל בישראל, בית־חרושת תוח
 חמרי של הראשון המלאי את שיסיים אחר
דוקא. זר במטבע לחדשו יאלץ גלם,

מס הוא ניכרים,״ ברווחים נניח, ״זכית,
 — כפול סכום בידך ״ויש לקוראיו ביר

 אולם בתחילה. לך שהיה ממה — בלירות
 פונה אתה נוספים. גלם בחמרי צורך לך יש
 אשר אמריקאים דולרים מבקש הממשלה, אל

ישראל לירות לה לתת מוכן אתה בתמורתם
 אינך דולרים.״ לנו ״אין :היא התשובה יות.
 חמרי לך שאין כיון לייצר להמשיך יכול

 הישראליות בלירות לקנותם יכול שאתה גלם;
לרשותך.״ העומדות

כו הספור, זהו זאת. וככל התקפה, '
ב רבים אנשים מפי ששמע פלדמן, תב

 להסתדרות קשורים היו לא אלה כל ישראל.
 ההסתדרות: אומרת כזה, מצב מתהווה כאשר
 המפעל מן יותר) (או חצי ממך נקנה ״אנו
ה את בשבילך לגייס נוכל כך ידי ועל

הדרושים.״ דולרים

ת חוקן מ ל
 המפורסמים המשדרים אחד הוא בני ג׳ק
 את מכבר נטש הוא הברית. בארצות ביותר

 בתכניות בעיקר התרכז הבמה, ואת הקולנוע
 תוך מיליונר אותו שעשו והטלביזיה הרדיו
 אחדים שם ידועי יהודים כמו אחדות. שנים

 רו־ ג. אדוארד קנטור, (אדי הבידור מעולם
 אגרות במכירת לעזור בני גם ״גויס״ בינזון)

מ ״אינני באמריקה. הישראליות העצמאות
 ״אולם בני, הודה הענין,״ בכל מאומה בין

 מקום לכל אתי נוסע מיוחד כלכלי מומחה
 משגיח האגרות, ועד מטעם מופיע אני בו
 : הוא עושה שאני מה כל הכספי. הצד על

 לא עצמאות אגרת שקניית למסובים מסביר
להם.״ תזיק

 מרוב עיפו שכבר האמריקאים, ליהודים
 אשר הבא, הספור את בני מספר תרומות,

היה :ודולרים חיוכים להעלות מועיל תמיד

טכניקה
ב ר ק נטוש עודגו ה

 נסיוניים תלת־ממדיים שסרטים פי על אף
 גרמה אחדות, בשנים הטלביזיה את הקדימו

לשכ באמריקה התמונות שדורי התפתחות
 שבניו־יורק בעוד התבליט. קולנוע לול

 תבליט סרטי של תכנית בהצלתה ד.יצגה
 משקפים עזרת מבלי בהם להסתכל שאפשר
 עתה זה הוליבוד הוציאה ),783 תזה (המולס

 בשיטת הראשון העלילתי הסרט את לאור
משקפים. בעזרת התבליט

תמו שתי הבד עלימטילים משלכים שני
חוט כשעל באולם יושב הצופה שונות. נות
 מעבירה עדשד. כל מיוחדות, משקפים מו
 באופן הבד. שעל התמונות משתי אחת רק

התמו שתי שונה, תמונה עין כל רואה כזה
תבליט. לתמונת במוח, מצטרפות, יחד נות

(.הנהר״) נייט אסמונד וולטרז, פטרישה קורי, אדריאן ראדה,
רשלנות כמעט פשטות,

אי והם מסכים אינך ״אם :פלדמן ממשיך
ש חזקה זו, בדרך אותך לאלץ מצליחים נם

מת כאלה דברים במפעלך. שביתה תפרוץ
יום.״ בכל בישראל רחשים

 העולם לכתב פלדמן גלה זאת כל למרות
 המחאה שלח עתה זה כי ג׳יקובם, מוינטי הזה

המאוחדת. היהודית למגבית שמנה
 :פלדמן ג. אלפרד אודות נוסף מעניו פרט
חב את והתרים בעצמו, תרם שעברה בשנה

למג דולרים אלף 20 של כולל בסכום ריו,
 אותה על־ידי בארצות־הברית שנערכו ביות

אותה. תקף שכה הסתדרות

ש ס מצומק רא או ד מו ב
ש משיקאגו יהודי הוא בורנשטיין שמואל

 רחבי בכל בטיולים ימיו מרבית את בילה
 צפרים יקרות, מטבעות אסף בהם העולם,

 ראש גם נשק, כלי מלבושים, נדירים, ודגים
ב פראי שבט אצל שמצא ומצומק מיובש
האמזונה. נהר סביבת
ב ברנשטיין ערך הזד, המוזר האוסף את

 מ־ למעלה אליה שמשכה בשיקאגו תערוכה
 היחיד המוזיאום נמצא עתה מבקרים. מליון

או במחסן. מוצגים, אלף 50 המונה במינו,
 אותו להעביר מוכן ״אני :ברנשטיין מר

 הריהו בשבילו מבקש שאני מה כל לישראל.
 הריני עצמי, לי אשר חדר. עשרים בן בנין
 אחראי להתמגות רוצה הייתי עתה. זקן אדם
 זדעת.1 על המתקבלת במשכורת האוסף, על

י״ הצעות היש

 מת והוא גולדנברג, בשם יהודי שחקן היה
ה אל יצא המנהל מהצגותיו. אחת באמצע

ש אמר הוא הטרגדיה. דבר על והודיע קהל
 בחזרה כספו את שרוצה, ומי נגמרה ההצגה

 היציע ממרומי והנה, בקופה. לקבלו יוכל
״חוקן לו ״תנו : קול נשמע  רבה בעדינות !

 חזר הענינים, מצב את שוב המנהל הסביר
נפטר. לעולמו, הלך מת, השחקן כי ואמר

 תנו זאת ״בכל האיש. השיב ״הבינותי,״
לו.״ להזיק יכול אינו זה חוקן... לו

ה מניות את קנו : אומר אני כך ״משום
 בני מסכם לכם,״ יזיק לא הדבר עצמאות.

שלו. ד,ד,שכל מוסר את
 בזמן בשיקאגו, כמוהו״. אנשים ״רק

 הקלאסית הבדיחה את בני ספר שבה אספה
 ב־ ששירת צעיר הנוכחים, אחד קם הזאת,
ה מכירת מארגני מדוע בכעס שאל צר,״ל,
ה בכנוסי לדבר כבני לאדם מרשים אגרות
אגרות.
 יהודי במקצת. תמימה שאלה זאת היתד,
 מטעם נואש כל לשמוע אצו שפעם אמריקה

״כב לאסיפות יותר נמשכים אינם המגביות
,דות.״
 מסוגלים בני) (ג׳ק כמוהו אנשים ״רק
 כסף,״ לאסוף אנו נוכל שממנו קהל לאסוף
צעיר. לאותו המארגנים תשובת היתד,

 והופק שבוים שטן, (אדון) בבאנה הסרט,
 ככותב בעיקר הידוע אובולר, ארץ׳ ידי על

 הרקע אפריקאי. בנ׳ונגל מתרחש תסכיתים,
ה את להדהים כדי הנראה, כפי נבחר, הזה
 של המיוחדות האפשרויות נצול ידי על קהל

 בחיקך... ״אריה : הפרסומת אומרת התבליט.
״בזרועותיך מאהב(ת) !

 ארכת־חיים לתת עלול ויפה, טוב זה כל
מתח קשות הסובל הקולנוע לעסק מסוימת

 לערוב יכול אינו איש אולם הטלביזיה. רות
ה תחנות תשתמשנה לא שנד,־שנתיים שתוך
 מליוני אל תבאנה שיטה, באותה שידור
תבליט. טלביזית אמריקאים בתים

סרטיט
״הנהר-

 אחד כמובן, איננו, גורן רומר של ספרה
 אולם ;פעם אי שנכתבו הטובים הרומנים

 הגדולה) (האילוזיה שז׳אן שהסרט ספק אין
 המשובחים אחד הנו בסיסו, על בנד, רנואר

 שהוא המשחק, למרות זאת פעם. אי שהופקו
 התסריט למרות ביותר, טירוני כלל, בדרך

לשח נזקק אינו רנואר רבה. במידה הנאיבי
והעלי רעיונות, להביע כדי משובחים קנים

מש ברומאן אשר והחביבה הפשוטה לה
 עמקות תוך אל מצוין קפיצה קרש לו משת

מ תמונות של בסידרה המבוטאת מטפיסית

ובטעם. באמנות וערוכות צולמות
 נהר לאיטו זורם הודו של בלבה :הרעיון

 עצמם, החיים את מסמל הנהר גדול. גנגסי
 אחר מאה דור, אחר דור חופו על הנמשכים

פו*ק. בלתי במחזור הרף, בלי מאה,
 ש־ אירופאים מספר מתגוררים החוף על

 ממחישות הפשוטות היומיומיות חוויותיהם
ה של הראשי בגבורו אשר הסמליות את

עצמו. הנהר : סרט
מת הגדול״ ב״בית המתגוררת במשפחה

 לעולם להביא סווינברן) (נורה האם כוננת
 בת הארייט הבכירה בתה ד,ששי, התינוק את

 האהבה ביסורי חשה וולטרז) (פטרישה 14,־ד
 פוסטר) (ריצ׳רד בוגי הצעיר 'בנד, הראשונים,

 חייל- : לאלה פרט ארסי. נחש מנשיכת מת
במלח רגלו את שאבד ברין) (תומאס צעיר

 תקוות מתמלא מרירות, מלא הוא ועתה מה
 נערה !הנהר חוף על שהותו בעת חדשות
 מגלה קורי), (אדריאן ואנוכית יפה סקוטית
 עצמה את שראתה כפי אכזרית, שאינה
 למדה (ראדה) הודית־אנגלית נערה ;תמיד

 ומחליטה למערב המזרח בין המרחק רב כי
 — רבים לאנגלו־הודים בניגוד — להיות

המזרח. בת
מסו זה כל שיר. מרומן, פחות לא

ה בפשטות רנואר של בסרטו ומתואר פר
 חסרת־ העלילה ברשלנות. לעתים גובלת

 מתפתחת נושא, אל מנושא מדלגת העלילה
 זו ברשלנות הנהר. של זרמו כמו לאיטה,
 כה נראה הכל תואר. של אמנותו צפונה

ה תמונות מבוים. לא מראש, בלתי־מכוון
מצו הכל האירופים, אצל החיים ההודי, הווי
 בניו שניתם ז׳ואן, אחי קלוד ידי (על לם
 בצבעים המפורסם) הצייר דנואר, פייר של

עצמו. המזרח כמו במקצת. רועשים
 כשם הבד על הודו נתגלתה לא מעולם

 גם מתגלה אתה יחד בוזנהר מתגלית שהיא
 הנהר ואמתית. עמוקה פשוטה, אנושית אמת

 נוספת, בתוכחה צורך היה אם שוב, מוכיח
פשט דו״ח מאשר יותר להיות יכל הסרט כי
 פלא- או מטופשת הוליבודית עלילה של ני

 הוא אמנותי. ערך חסר סובייטי תעמולה קאט
 בעזרת להביע, הקולנע של בכוחו כי מוכיח
 פחות לא רעיונות והשיח, התמונות סמלי

השיר. ,הספור, הרומז, מאשר עמוקים
ת מרגל ה מטנג׳־ד״ ״

 מרב יתפקעו בוודאי הופ בוב של חסידיו
 שמספרם כיון לחייך. עלולים אחריש צחוק,

 סכו־ יש עיקר, כל מבוטל אינו החסידים של
 בדו על יופיה את תציג שבו האולם כי יים

עליז. צחוק ייתמלא נזטנג׳יר- המרגלת
 מרגל : כפול בתפקיד כאן משחק הופ בוב

 כשתי לו הדומה שחקן מסוכן, בינלאומי
ב פנים, מעמיד השחקן כאשר מים. ספות
 שהוא האמריקאי, המודיעין שרות 1פקודי

 ר,ופ מגוחכים. מצבים מתעוררים המרגל,
 הפחדן הפשוט, האיש בדמות בעיקר מצטיין
אק בפני׳ : גדולות בסכנות עצמו המוצא

 פרנסיס יפות. נשים בזרועות שלופים, דחים
 אקדחים שולף זה בסרט משמש, סאליבאן
 במדד, דומה המסוכנת שד,אשר, בעוד מוצלח,
 שהדמיון מאד יתכן לאמאר. להדי מפליאה

 הדי ממלאה התפקיד שאת בעובדה נעוץ הזה
לאמאר.

כמו פוטדגניה אבד משחק, לא
 הרי גם שאפה ,15,־ד בנות הילדות מרבית

 בוינה גימנסיה תלמידת בהיותה לאמאר,
 היה אולם קולנוע. שחקנית להיות מולדתה,

 לא היא ;האחרות מן שכל יותר קצת לה
 המנהל אל נגשה היא :הבמאי אל הלכה

חוליית־הד,סר כמזכירת עבודה קבלה הטכני,
יחן במאוחר או במוקדם כי קותל-. היא טה•
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