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ל (ראה הצלף מד, זמן לפני הוצג כאשר

הישרא שהצנזורה נראה בתל־אביב, הל!)
ה המטרה את נוספת בפעם החטיאה לית

בי : לקיומה הצדקה לשמש היכולה אחת
ו לילדים להראות אסור סרטים איזה רור

נוער•
 נציג בידי חתום הצלף׳ להצגת הרשיון
 רבים, משובחים סרטים שאסרה המועצה,

 בלבד.״ ״למבוגרים נ׳ המלים את כלל לא
ילדים. בפני גם אפוא, הוצג הסרט

 לילדים,״ להזיק בהחלט העלול סרט ״זהו
הז הסרט, את שראה ידוע, פידאגוג אמר
 מרותקים לידו היושבים ילדים למראה דעזע

הבד. על המתרחש אל
צי הד שעוררו מעשים של סידרה לאחר

 גם נאלצו האחרונה, בעת בלתי־חיובי בורי
 יש כי להודות, מושבעים צנזורה מחייבי
 של הפעולה דרכי על מקיפה לביקורת מקום

המועצה.

סרטים
ף צל ב צפורים שתי להפיל מנסה ה

 ועלילת סוציאלי סרט להיות יריות: ממש
 רוצח צעיר, של בעיתו של האחד הצד מתח.
 כסרט־ אבל בהצלחה• מובאת איגד, מיני,
 המעדנים אחד הוא שהצלף ספק אין מתח

 שבמקומות למרות האחרונה, בעת שנראו
ענין. מאשר גועל יותר מעורר הוא אחדים

 המטורף, הרוצח בתפקיד פארנץ, אתור
 כבן הבד. על ומענינות חדשות פנים הוא

 נפשיים בתסביכים לקה קשות, שסבל עניים,
 נשים. רציחת ידי על להתפרק נאלץ עמוקים,

 את אנושיים. גינונים לדמות משווה הוא
 מצויד ברובה מבצע הוא הרציחות המשת
 על אימה להטיל מצליח טלסקופית, בכוונת

 נלכד, שהוא לפני כולה פראנציסקו סאן
מנז׳ו• אדולף משטרה איש של למאמציו הודות

 בפני גם הסרט הצגת את התירה הצנזורה
לעיל). (ראה ילדים

ה השם הוא פרננדל של קרבנותיו
 טירת מסתרי לסרט שניתן (המטופש) עברי
 הלצה אודות קומדית־פשע זוהי יואל. סינט

 עצמו הסובר לפרננדל, אנשים כמה שחומדים
 בטירה טבעי לא מוות לחקור בא בלש׳

מסתורית.
לנגד אנשים ששה כביכול, נרצחים, כאשר

 כי לחשוש מתחיל הוא פרננדל, של עיניו
 הקרבן קרבנותיו. ואלה הרוצח עצמו הוא

 בסים, הסובל, פרננדל, למעשה, הוא, האמיתי
ביותר. לקויים ובימוי מתסריט

 להיות עלולות היו ההלצות מן אחדות
 כשרון. ביתר מבוצעות היו אילו טובות,

גרו במצבים אף גדול שחקן עצמו, לפרננדל
 ההבעה כשרון את לנצל ניתן לא ביותר, עים

שלו.
לטיי שבויים ממחנה שברחו שלושה

 העולם. מלחמת בעת בגרמניה, בריטיים סים
 מחוץ אל המחנה מחצר מנהרה חפרו הם

 עץ, סוס להם משמש מוצא כשנקודת לגדר,
 השומרים לעיני ביומו יום מדי דילגו עליו

 המנהרה ולאורך שמתחתיו בעוד הגרמנים,
ארוכים. חדשים החפירה עבודת נמשכה

המ לעובדות, נאמן נשאר האנגלי הסרט
 אינו עצמה, הבריחה של כשלעצמן, רתקות

 ממתח אמיתי לספור וסרק כחל להוסיף מנסה
 המחנה, מן הבורחים שיצאו לאחר ביותר.
ואר בגרמניה צרפתים אזרחים ידי על נעזרו

 של זה חלק השכנות• בארצות מחתרת גוני
ה של המרתקות האפיזודות לאחר הסרט,
 אבל מסוימת. ירידה מהווה עצמה, בריחה
 הסרטים אחד הוא שברחו שלשה בכללו,

 בעת שנראו המלחמה אודות המשובחים
האחרונה.
 והלב ראסל, ג׳יין היא כלבבו אשה

 שמיצ׳אם עד אולם מיצ׳אם. לרוברט שייך
התח ההבעה, וחסרות הקפואות הפנים בעל
לה מצליח למשחק, המקובל ההוליבודי ליף
בתפ בסרט המשחקת ראסל, ג׳יין את שיג
 רבים רבים, דברים חולפים זמרת, של קיד

מדי.
 הימורים איש הוא מיצ׳אם) (שחקן מילנר
 למקסיקו, לנסוע כדי כסף סכום המקבל

 כאשר נוסע. הוא מה לשם בדיוק דעת מבלי
 לממשלה לעזור מתבקש שהוא לו מתברר

 הוא מסויים, כגנגסטר ללחום האמריקאית
 את מעמיד הסיכון, את עצמו על מקבל

 של בסופו ניצל אך גדולה, בסכנה חייו
 גדולה כמות המכיל הסרט, :ניצל לא דבר.
 שאינו הומור רגיל, גנגסטרי שיח של מאד

 נראית שהיא עד מסוכנת כה ועלילה במקומו
פשע. עלילות אודות כפארודיד,

ה ר צ ק ב
ן ו שההתמו שסובר מי ו. ל י מ א ק ד

 קומוניסט עיר וראש קתולי כומר בין דדות
 יה־ הלצות, של לסדרה נושא היא באיטליה,

פרננדל. של מצוין משחק במיוחד. נה
ע צ ב . מ ו ר צ  היו כמה עד מוכיח צי

 הלוחמים הצדדים שני של הבטחון שרותי
 הריגול סרט לקויים. השניה העולם במלחמת
 מיי־ ג׳יימס האחרונה. בעת ביותר המשובח

סון.
ם י ק ח ש ם. מ רי סו המל זוועות א

 מבדר, לשעשוע ילדים, בעיני הופכות, חמה
 והמזעזעים הגדולים הצרפתים הסרטים באחד
האחרונות. בשנים שנראו ביותר

קאדכה קורין כוכב
נוונרו? סדילין כמו

0 י ש נ 11
מודרניים ומנים
השבו בחג בלט סדום של הלוהט בחום

 במכונית שבא כחול מעיל עמום גבר עות
 הפרוגרסיבי, הכנסת חבר :האיש פרטית.

 שבאו האלפים אחד שהיה פרדר, ישעיהו
 למפעל שמצפון הגדולה המערה את לראות

האשלג.
 קול של האנגלי הקריין ללונדון כשהגיע

 אריסדן, (״אדי״) אדוארד לגילה ציו!
 השידור בשרות הראשונה שיחתו את הקדיש
 אמר בירושלים. התנ״כי החיות לגן הבריטי
לונ של החיות בגני ״רק :בגאוה אליסון

 הן אלו סוריים. דובים מצויים וירושלים דון
אלו.״ חיות של בעולם היחידות הדוגמאות

 השלטון נציג דאלס, של ביקורו לאחר
 לביקור יגיע הברית, בארצות הרפובליקני

 הדמוקרטי המועמד הרצאות, לסדרת בישראל,
סטיבנסון. עדלי לנשיאות,

ה אפריקה ממשלת ראש :אחר אורח
ה האדוק, הכומר מלאן. דניאל דרומית,

 שחור בין בהפרדה רצה אלוהים כי טוען
 הקדושים, במקומות הבא בשבוע יבקר ולבן,

 או אישיות כל עתונאים־ועם עם ייפגש לאי
 דרום־אפריקה לציוני פרט רשמיים, מוסד
 תעזור לבבית. קבלת־פנים לו שיערכו בארץ

העב השפה את ידיעתו : בארץ בביקורו לו
 בספר התעמקותו תוצאת בוריה, על רית

התנ״ך.
 בישראל, כיום המופיע אחר דרום־אפריקאי

 ארץ זעקי שמחזהו פאטץ, אלן המחזאי
 בינתיים התנכל בהבימה, עתה מוצג אהובה

 ליברלית מפלגה הקים פאטון מלאן. לשלטון
 המקבלת הראשונה בדרום־אפריקה, חדשה
העור. צבע הבדל ללא חברים

 הודיע שנה, מחצי למעלה של דחיה אחרי
המח בתחרות זכה מי הקאמרי התיאטרון

ה שנה. לפני הכריז עליה המקוריים זות
 מוסינזון, עמוס הצעיר הסופר : זוכה
 חדשים. בעולים הדן שורשים, מחזהו בעד

 זכה רצינית, בתחרות כלל עמד לא מוסינזוין
המח 81ש־ אחרי ל״י) 500( הראשון בפרס

 אפילו ראויים בלתי נמצאו בה שהשתתפו זות
המשנה. לפרסי

ה אחר, צעיר סופר ש  )תבשדו הלך (הוא מ
 על רומן בכתיבת כרגע העסוק שמיר,

 פרופסור :למחמאה זכה המכבים, תקופת
 שמיר לדעתו כי הכריז העברית באוניברסיטה

 זו, לתקופה הגדולים המומחים אחד הוא
בישראל. כיום הנמצאים
ץ הולינ!וד שחקנית הופיעה כאשר ר  קו

שחו תחתונים בבגדים הצרפתית קאלכה
 ממנהלי הוראה קבלה צדקה, בנשף רים,

 להמנע בחוזה, קשורה היא לה פוקס חברת
 להופיע יכולה ״היא בעתיד. כאלה מהופעות

 שתקבל (לאחר נפשה כאוות צדקה בנשפי
 הסביר צנועים,״ בבגדים אבל מאתנו), רשות
הו צעדה, את החברה של הפרסומת מנהל
 המוגזם התעמולה מסע כשלון ״לאחר 4 סיף
להס רוצים איננו מונרו, מרילין של
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 מנהיג )5 ; המדינית הציונות אבי )1 :מאוזן

 ;השנה שמת המערבית בגרמניה הסוציאליסטים
 )12 ;ההסתדרות של הפועל הועד מראשי )10

 הכאב קריאת )14 ;עכו עיריית ראש היה פעם
 שמו שעל השנייה העולם במלחמת גנרל )16

 מבניו אחד )18 :החדיש האמריקאי הטנק נקרא
 ;ביניהן כורתות שמדינות מה )19 ! יהודה של
 תורה פרשן )22 ;במשק יחיד־שולט עמדת )21

 אריה ד״ר של תפקידו )23 צרפת; בדרום שחי
 )25 האוניות! כלל ) 24 החוץ; בשרות קובובי

אש )27 ;ראשון גוף רבים, עתיד, הפעיל, רדם,
 סינטקס, )31 ;נים״ ולא ״... )30 !בועז של תו

 תהלים פרק של האחרון פסוקו )33 ;בעברית
 אפסי כל אותו וייראו אלוהים ״יברכנו : הוא זה

 )36 ;יתירה רטיבות של תוצאה )35 ;ארץ״
 ומזימות׳ תככים )38 גבוהה; לקפיצה נעזרים בו

השעשו יחידת )39 ; אחת ובמלה נקבה בלשון
 ;אנגלי סוציאליסטים זוג )40 ;הבריטי בצבא עים
הפר ומוריש הדינמיט ממציא שבדי, מהנדס )41

מכו של צבען )44 ; אבנר של .אביו )43 ; סים
 יו״ר 48 ;הודו ממשלת ראש )46 ;צה״ל ניות

 הקומדיה בעל )49 ;בל״ל של המנהלים מועצת
האלוהית.

 חיים אלוף־משנה אבי של מקצועו )2 מאונך:
 ;בוושינגטון ישראל של הצבאי נספחה הרצוג,

עניי של זכותם )4 ; נשיאה היה דה־גול שרל )3
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 ההולנדי; האצולה תואר )6 בשדותיה; ישראל
 : דאלס פוסטר מבצע )8 ;הסובייטי החוץ שר )7

 של לשעבר הנשיאים משני אחד )9 ;״,..תבוא״
 של בן־זוגם )11 ; בחיים שעודם ארצות־הברית

 סגן כקודמו שהיד, הבריאות שר )13 ;האורים
 בית- )17 ;מלכה הוא חוסיין )15 ;הכנסת יו״ר

 : איוב של׳ ארצו )18 ;בעכו לגפרורים החרושת
יש ספנות חברת )23 ; לייקר המרבה אחד )20

 בארץ־ הראשון היהודי העיר ראש )26 ; ראלית
 כתב הרמב״ם )28 ;מיריחו האשד, )27 ;ישראל
 היחיד צה״ל אלוף )29 ;זו גולה ליהודי איגרת

 עליו שמת אביו לזכר הלא־עברי, השם בעל
 כפר־גלעדי; נמצא לא בו הגליל )31 בצעירותו;

 בירה; ולשתות שח־מת לשחק האוהב השר )32
 ; המוסיקה את קובע ה... )35 ; חייה כל בקצה )34
 !ישראלי בנק )39 ; מוסדק מוחמד שולט בה )37
 ; במקוצר ושלום, חס )44 ;הדרכה בסיס )42
חשמלית. מידה )47 ו..,?״; ״מה )45

השמות: תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 1 חדרה ״כנות״, תיכון חקלאי בי״ס כהן אהוד
 יהודה ;רמת־גן ,19 ארלוזורוב קפון, בנימין
יעקב. אשדות רייף,

ספרותי: תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 ב. !דורות הצופים, הכשרת זיו אל1שמ

 עבו״, שבע בת ירושלים; ,22 מטולדה וגשול,
תל־אביב. ,22 טשרניחובסקי רחוב
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