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)9 מעמוד (המשך

 לא אמנותית מבחינה העולמית• התפוקה
 מלבד דבר הסרט לעולם הוליבוד עתה נתנה

בצ צילום של יותר או פחות טובה שיטה
 הוסיפה טכנית מבחינה (סכניקאלר). בעים

 הקלטת הצלומים, בראש. לצעוד הוליבוד
הו בסרט עומדים, אלה כל העיבוד, הקול,

 אחרת סרטים -ונעשית ששום רמה על ליבודי,
להשיגה. מסוגלת אינה בעולם

 משבר הוליבוד על נפל המלחמה לאחר
 יצא התמונות שדור הטלביזיה. מאד: חמור
ספו שנים תוך .1947ב־ כבר נסיוני משלב

 מאות הברית ארצות רחבי בכל נפתחו רות
אנ מקלטים. מיליוני נמכרו שידור, תחנות

 הירידה בבתיהם. בערבים נשארים החלו שים
מב הייתה הקולנע בבתי המבקרים במספר

 במשכורות ניכרים לקיצוצים גרמה הילה,
הוליבוד. אנשי

 הטלביזיה עלית כיותר. זמני פתרון
 הסרט בתעשית מוחלטת לירידה גרמה לא

 מן ניכר שחלק כיון להיפך, ההוליבודית.
 רבים אולפנים עברו מצולמות, הן התכניות

 נצחון זה היה אולם טלביזיה. סרטי להפקת
 סרט־ עבור התקציב הוליבוד. לאנשי פירום

 סרט־ לתקציב בהשוואה אפסי הוא טלביזיה
 משכורות :היה הדבר פשר רגיל. קולגע

 נמוכה וטכנית אמנותית רמה ביחס, נמוכות
ביותר.

 להכנע, סרבו הגדולות הסרטים חברות
 בתחילה החדשה. בסכנה להלחם דרכים בקשו

 המפורסמים שחקניהם מאת למנוע החליטו
 מהרה עד אולם בשידורי־תמונות. הופעה כל

 כוכבים קמו הטלביזיה לעולם כי לדעת נכחו
 ה־ מכוכבי פחות לא שהתפרסמו חדשים,
 מאד את בפופולאריות להכות איימו קולנע,
הוליבוד. של ביותר הגדולים רותיה
האמרי הקהל לב להסבת יותר טובה דרך

 ההצגות אולם אל הטרקלין מטלביזית קאי
 סר־ הפקת הגדולים, האולפנים לדעת היתד״

ס. וואדי קוו למשל, כמו, צבעוניים, טי־ענק
עצו כספיים אמצעים גוייסו כאלה לסרטים

 ההוליבודיים החשבונות מן ביחוד מים,
העבו לצורך באירופה. בבנקים המוקפאים

 גויסו צינה־צ׳יטה, באולפני ואדים, קוו על דה
(כמו איטלקים אנגלים, אמריקאים, שחקנים

 ואדים קוו צלומי שער). ראה — בריני טריזה
האי של ההסרטה עבודות כל לשיתוק גרמו

זמן. פרק לאותו טלקים
 שבעה עלה הסרט כדאית, היתר■ ההשקעה

 מיליון. 20 לפחות יכניס דולר, מיליון וחצי
 בסל־ לראות אין כאלה צבעוניים סרטי־ענק

 פוקס־ חברת את שהמריצה עובדה ביזה,
 שתפיק הסרטים כל כי להודיע 20־0 הנואה
צבעוניים. יהיו השנה

 ביותר. זמני היה זה שפתרון נראה אבל
 היה באופק. נראתה כבר בצבעים הטלביזיה

ומ מהפכני יותר בהרבה אחר, משהו דרוש
בטלביזיה. ללחום כדי רתק

ה כ פ ה ה מ ש ד בש באה התשובה י ח
 הודיעה 20ה־ פוקס־המאה הנהלת שעבר. בוע
לא והלאה, הזה מהיום יהיו, סרטיה כי

גדו כה תלת־ממדיים. גם אלא צבעוניים רק
 החליטה כי עד ג׳, בממד החברה אמונת לה

 שני בעלי סרטים להפיק לחלוטין לחדול
ממדים.
 עוד חדשה. המצאה איננו התבליט סרט
 מטרדגולדביך הוציאה השלושים בשנות

 אולם כאלה. קצרים סרטים של סידרה מאיר
 בבחינת היו והם אז, שוכללה טרם השיטה

על ברצינות חשב לא איש בלבד. קוריוזים

 בשלושה ארוכים דרמתיים סרטים הפקת
ממדים.

בהיס הראשונה בפעם שוכללה, השנה
 סרטים של והקרנה הסרטה שיטת טוריה,

 מבלי בהם להתבונן שאפשר ממדים תלת
 (ראה סינראמה זו, שיטה במשקפים. להעזר

באולם הוצגה כאשר סערה חוללה תמונה)

 זנח הרחב הקהל כי נראה בניו־יורק. גדול
 לראית נהר הטלביזיה, מקלטי את לחלוטין

החדש. הפלא סרט את
 הקולנוע טכנאי חדשה, עדיין השיטה אולם

 עד לאפשרויותיה. עבודתם את סיגלו טרם
 הנכון השימוש את הוליבוד אנשי שילמדו

 נמוסה. רמה לסרטיהם צפויה בסינראמה,
 להרשות הוליבוד יכולה האם :היא השאלה
הטלביזיה? התחרות נוכח נוספת ירידה לעצמה
 שעבר בשבוע הכריז לא. הנראה, כפי

 :אמריקאית טלביזיה חברת ממנהלי אחד
 תלת־ טלביזיה הטלצופה בפני נביא ״בקרוב

 אותו ישן לא בהוליבוד מישהו ממדית.״
לילה.

סרטיט
״ ' 1״ במידאגו

 מתחת להוציא מסוגל היה צ׳אפלין רק
 מזעזעת תמונה במילאנו, נס כמו סרט ידיו

 זוהי העוני. של אחת ובעונה בעת ומבדחת
 שנולד תינוק מלבד הכוללת, מודרנית אגדה
ל אפשר שבעזרתה ויונה גדול כרוב בתוך
 כספים ואילי נפט מעיינות גם נפלאות, חולל
משלהם. פרטי צבא בעלי

 בגינתה נולד גוליסאנו) (פרנצ׳סקו טוטו
 שגדלה גרמטיקה) (אמה הטובה הזקנה של

 לבית הוכנס לכשמתה, אותו. ואהבה אותו
 הוא מבוגר. כמעט נער ממנו ויצא יתומים

 ב־ ביותר הדלות השכונות באחת מתגורר
 הגיע, כי נדמה רעוע. צריף בתוך מילאנו,

הנח ואל המנוחה אל האביונים, חבריו עם
 ובעל י במקום נתגלה נפט מעין אולם לה.

 בא ברנאבו) (גיליימו מובי סיניור הקרקע,
 נחלצת הטובה הזקנה התושבים. את לנשל

 משמים, שולחת שהיא יונה ובעזרת לעזרתם
 של חייליו את — מה לזמן — מכניעים הם

 לכל הפתרון מה, לזמן רק אבל ההון. בעל
פשוט. כה אינו הללו הבעיות

 הודות — ידו מתחת הוציא סיקר, דה
 זאבא־ צ׳יזארה התסריט מחבר של לעזרתו

 הטכניים, הפגמים בו שרבים 'סרט — טיני
 סרט מוחלטת. היא האמנותית ששלמותו

 לראותו חייב סרטוב חובב שכל גדול, מופת
אחת. מפעם יותר

כמילאנו״) כובו(״נם ברונדה ג׳וליאנו, פרנצ׳סקו
הנחלה ואל המנוחה אל

ת ו ב י ד ! א י ב ש ת !)6 עמוד הוראות (יאה19 5 3 ה
ח( א ם״. .1 :מ בי חרו ת מארבעה אחד .4 ״... דו סו  לפי העולם, י

ח י של בהורה הבנים אחד .6 ;הר,דמונים שיר .9 ;פס  מוסיקלי מכ
ש; ״, .11 רוע ר... שאי תלק; ״ה ס .4 ה תף נ שו אביב, מ  תל־בנימיו לתל-

ט הגוף .16 ;ותל-קציר שה מה .19 ;בעיתו! המחלי הרה שא
ה; ביז מחזיקה שר קטן יותר עוד •21 שיני טן; מא  הי. ירק .24 ק

ת26 ;ודנים בשר לסלטים, טוב ע םונ ת . רו  .32 ;ליפת אה .30 ;בפי
ם .35 ;זכר גנדרנית 33 ;שבועה ס ר פו  שהמאקי מה .36 ;ידיו בנלל מ
שפחה שם .38 :היה הצרפתי שים, התיישים, של המ ד העזים הכב  ;ועו

שה חזה .39 ת .43 ;מרכז .42 ;עפרון קצה .40 ;א  .45 ;עברית או
ר; רוצה מ ט; .46 לו ע ; 45 .48 מ ן ז או שתו .49 מ בהת נפצעה א

שות א נק הו פני .50 ;הארץ את יצא ו אר .שר שהיה ל ה... הדו  :הי
ם קוף .51 ס ר פו ד; מ ח מיו ; ״52 ב ן דו ק:' לא .53 א תו אוני •55 מ

טה אני המטבע .56 ;בעלת־שם אמריקאית ברסי פ ע הי פי מו  בכל ה
מן .59 ;לזהות שאלה .58 ;תשבץ אי סי ק סי  ;ובפה במעיל .60 ;מו

ם .61 כנ ת .63 ;לשקע נ ת ״ההגנה״ מדיניו עו ר או מ  שהופרה ,1936 ב
ר .66 ;האצ״ל ידי על ר; המו עי ת; האזנה .68 צ כז רו מל .71 מ  ס

ת אחת מפלגו אמריקאיות ה של לא .73 ;ה  מספרי אהד .75 ;מבו
תובים ר .78 :הכ פו ה בין .79 ;צי שראל סורי ע .81 ;לי לנו  רמת־ קו

מך והיא ה... את ״סלסל .82 :נני מ ש״ .84 ״;1תרו או טדי  ;״...
שפחת .85 ם מ אליסטי צי ם; סו ת עיר .87 אנגליי ה; מצרי מ דו  88 ק

ב .90 ;אלוהים אר .91 ;נ ר..., .93 ;ההולנדי האצולה תו שכ
שלמים ך; או לעורד־דיו מ תוו מ ם .94 ל סרי תה מו שי; לאדם או  שלי

ת יישוב .95 או בו מ אביב, ב טרים שבעה שם על תל-  שנהרגו נו
: ו תי או בו מ תף .96 ב שו שורר שז״ר לזלמן מ ר; ולמ או .97 שני

ת קריאת עלו ט הברת .99 ;התפ ת .100 ;נפ ר בי פו תנועת הצי  הנוער; ו
אי .103 ;רב־טוראי של תפקיד •102 ט ר פו  ;קלה באתלטיקה העוסק ס
א •105 שוי הו ג 'ע שעווה ונם מדונ  ״ארץ־ נקרא זה בגרמנית .107 ;מ

״; ב א ת ה אננלי שת בית .110 ובעברית...; ״ארץ־האם״ ב  הגדול החרו
ל; בארץ טי טקס ר .114 ן רזה נהיית האם .112 ל פ שאי סו  .116 :אידי
תר גבוהים הרים שון נם .122 ;הי לא .120 ;ביו  וגם לציון ברא

עקב; תקבלו בה .123 בזכרון־י ת החלטות נ דיו  הערבית הלינה של סו
שה לפני שראל; לארץ הפלי ם עליה .125 י עי פי  ״הבימה״ נם מו

״; ונם הל או חת קרקע .128 ״ שוב ד; מ ח מיו שר״ .128 ב ק ״נ  מפי
תו. שון״ או שמ ; יפיק ״ תו ; .129 או ד ע .130 סו  .132 ל.״.; מני

תו או מן; ב ; חם, בקיץ .133 ז . ף.. ר חו ק; קבע .135 ב  יחידת .136 חו
שמלית מידה שים .138 ;ח תו עו צפון העץ .139 ;מבדיל או  לראש מ

פני .140 ;הנקרה רוט הבארון ולפני המאוחדת היהודית המגבית ל
ת האת, .141 שילד: שר והאחו ב; א ה ן .142 א בו רי ..  ועלמיא״; עולם ״.

שא בהמת .143 תית מ ח .145 ;מרכז־אסי ד שכי א ת מ מו ש  משפה־ז ב
לה; חס •146 צרפתיים; חלי ת; פנייה קריאת .148 ו רבי  נרו .149 ע

ר; אי חתן; אב או הכלה אב .150 י ח נמצא בו מצב .151 ה  צבאי כו
פני החושש  ״ץ 156 :החלטות בקביעת חלק .153 ;פתע התקפת מ

עאל: בעמק מצוי ר ; נלקחים .158 יז שבי ר....161 ב םי שי .  בכל שימו
ה נם .163 ;בית ס הכנ ת ונם מ תרו מו ר .165 ;מ פ  שהויכר עברי, סו

מד ע מו בל לפרס כ ת שם, .167 ;נו דה .168 ;בארמי  :מודד של העבו
שון צירה .171 ;הבנים שבעת אם .170 ה ישראל של הרא מני  ;ברו
סד .173 ת; האנודה מי אני בי פ שבה משחקי •174 ה  י כלים 32 בעל מח
ר״; עד המעין, אל הולד ״ה... .176 שב ; עני. דל, .177 שנ ן ו בי  א
אי; הדוד כינוי .17,9 ק מרי א ; בדחן. .180 ה ן קיו ב .182 מו ער, הנ  בו

ב לחזה טוב טו ר; ו ש טוי .183 לב טי בי ה יותר אלגנ א מ ״; ל״ ! ז חו  א
ת' דרום בירה .184  לא שנית ״.;. .185 ;נהר שפת על אמריקאי

; ״ ו ל ו פ ק .186 ת ״; שלטון ו..., ״מספי ן ״י א ס מו •188 מ  הפרטי ש
של של ם פילדמר ט א מ  ״192 :שכיח סיני חול .191 ;קשה לא .189 :ס

טין נהרסה היא .196 ;ווים של יחיד .194 ;יהודית עידוד מלת  לחלו
ש ואצ״ל ה; כב ת סנני אחד .199 או ״ר מ ת; יו ס כנ רו .201 ה פ  של ס

ר פ טו על אמריקאי סו ך .205 ;שיכון חברת .203 ;ורשה ני מו  נ
; ; ר ת ו י גו שרים .209 ב סו רג; וד״ר אפרתי של מ ב פי 211 רוזנ  ב

שראל ולא ישראל בארץ .212 ;הנחש  הוא .215 ;דרש לא .214 ;בי
שב .217 ;למלכים דוד ואת שאול את משח מ... •218 ;דנמרק תו  ״

שבע״ עד א .219 ;באר- כול הו ר; לההפד י שו ט ״221 ל שב  הניע ״...ב
ת; חג לנו אי מל; שעסק פיסיקאי .222 ל ש ח ; כד .224 ב טן  .225 ק

בה. ת רו ת .227 ;באנגלי כוני ויקמור מספרי אחד .228 ;אמריקאית מ

; ו נ א .229 הו ש אחר קצר זמן חייו את איבד הו חו: כיבו רי  .230 י
שמים שני ס ב כי .232 ;בלבד .231 ;תנ״כיי תו ם יש .234 ;ב מרי  ; או
ת פנייה קריאת .235 מי או ל צבו .237 ;בינ .. ״ני מו.  ״.38 ;נוזלים״ כ
א מלכה .240 ;יין דורכים בה .239 ;יאיר נרו סי הו  •242 ;סינו

״; בגימטריא .245 שלל; ז אנו ע נער ידי על נקראת .247 ״  לגיל שהני
ד מפקד סנן בין .252 ;ה... צלב .250 ;המצוות  מפקד לסנן הנדו

ה; שים .254 הפלוג צפה; על אותה פור אה בין .256 הר דו קורי  ;להי
ה פקיד המחוז. על ... .257 שרד נבו ם במ  .260 ;מעמסה .259 ;הפני

ע; תל־אביבי רופא אוצר. דו ת; .262 י ה; מפקד .263 או נ לו  .265 פ
ר .266 ;אירי חיבה שם תי שון ואת השיניים את מס רה .268 ;הל  בצו

 דרגה .272 ;לרוזן ונם ללבון נם ; 271 :סדר תרנילי .269 ;כזאת
טו של מקצועם .273 ;)רב־אלוףן הגרמני בצבא ל סטו פ ארי  .274 ;ו

ש אחת שלו ת מ ם; תפילו : לכל חווה .275 היו ר .277 חי מ ך. מס  ארו
כה ;278 ;קרם בעל כלל, ובדרך  :כאלה 55 הכל בסך מדליקים בחנו

ת; כמה, •280 רבי ע שאלה .281 ב ת; לפני ה מ ד קו  מקוצר עתיד .283 ה
ל לזה קוראים בלועזית .285 :יטה של פי תב הוא .288 ;פרו  את כ

״: ״נרקיס ד מונ ד ל ם .290 ונו שלמי אנים אותה מ שלמים ליצו תה ומ  או
ח; טו ד או הנכד בן .293 לבי כ  מלוה של בוקר עיתון .295 הבן; נ

א .301 ; 53 .299 ;דתית  304 ;גרמניה יוצא .302 ;רומי צאר היה הו
עת .305 ;בכדורגל שער  יהודי בית־ספר .307 ;הצ׳כית הצופים תנו

ה; במזרח פ רו ת .311 ;וט .309 ענן; .308 אי ; חנו . . ל. .312 כ
; פרטי שם .314 ״..הידיעה: י נ ל ת; פנייה .315 פו רבי  הח״יק .31■ ע
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