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ישראלי אמריקאי שיתוך
* להכנת לארץ, באו כאשר  וויליאם סרטי
 (עושה דמיטריק ואדוארד (שלומית) דיטרלד,

 הסרטה אנשי העסיקו שלא כמעט הלהטים),
 בחוץ לפתוח הסרט את שלחו מקומיים,

לארץ.
 שני של בואם עם חלה, שעבר בשבוע

 מהפכה לישראל, אמריקאים טלביזיה שחקני
 (ב־ ידם על שיוכנו הסרטים סידרת קטנה.
 קולון- המקומית החברה עם פעולה שתוף

 אמנים למספר לתעסוקה תגרום פילם), קן
 ארגון, אנשי שחקנים, טכנאים, מקומיים,

 יעובד בהם בהרצליה, ההסרטה לאולפני וכן
הסרט.
ריבה. וויליאם מאריה :הכוכבים שני
במק מדריך שהיה תפאורות, צייר הוא ריבה
ניו־יורק. פורדאהם במכללת צועו

דימריך, מרלן של בתה היא ואשתו
שחקנית• כאמה, היא, גם

 בסידרת ביחד להופיע לזוג הוצע כאשר
ל להיות הבעל הסכים טלביזיה, תכניות

 פופולארית הפכה תכניתם אשתו. בצד שחקן
 בשטח חשובים לכוחות עתה נחשבים והם

האמריקאי. הטלביזיה
ה החברה ממנהלי אחד קנדלר, זאב אמר

 חתמתי כאשר בתוקף, ״עמדתי : ישראלית
 העובדים כל כי האמריקאים, עם החוזה את

 התסריט, ולמחבר לבמאי פרט ישראלים, יהיו
שלנו.״ הסרטה אנשי ידי על ייעזרו הם שגם

סרטים
למיטיבי□ טובח

ה קן גבור ב ה  גבר דרור, ציפור הוא א
 פיי), (פראנק העמידה בגיל לב וטוב נעים

 ביזבז עשירות, אלמנות של שורה שנשא
 אלמנה נושא הוא כאשר כספן. כל את

לבל גורם הדבר אהבה, מתוך הפעם נוספת,
 צחוק לפעם, מפעם המעוררים, רבים, בולים

נאיבי. קצת
או האיש, את משיגה שהמשטרה לאחר

 למיטיביו טובה לגמול מצליח הוא אותו, סרת
 הייבר (ג׳ון התגורר שבביתם הצעירים,

 זכרונותיו מכירת ידי על לאנדיגן), וויליאם
 לזוג ההכנסה ומסירת רב־תפוצה לעתון

הצעיר•

ה*דור השטר
סרט הוא האחרונה ההרפתקה

 פיגוארה גבריאל בידי מצולם מקסיקאי,
 אודות הפנינה) קאנדלריה, מאריה (תמונת
(מזויף). הגרלה וכרטיס פושעים של חבורה

 הגבו־ מרחיבים עליהן שונת, סיבות בגלל
ה את קורדובה, דה ארתורו ובראשם רים,

הכנופיה אנשי נאלצים המידה, על יתר דיבור

 למעשה כמחסה תמימה בנערה להשתמש
שלהם. התרמית

 ומסופר מסוים ענין נעדר אינו זה כל
תמו של בסידרה לא אבל בהומור־מה, אף
 שיח. של עצומה בכמות אם כי פעילה נות

 שהדבר הסרט, מקצב את מאיט זה דבר
ה הספרדי הדיבור הוא בו היחיד המהיר
אדיר. בזרם שוטף

נורא לא
שהו עת גרם, כקלושמרל שערוריה

גדולה. לשערוריה בצרפת, לראשונה צג

גב של הנודע הרומן על המבוסס הסרט,
 שאינן דמויות מספר מכיל שבאלייה, ריאל
 של מאד רחבות קאריקאטורות מאשר יותר

 דיבו. ■הצייר לצייר שמיטיב הסוג מן טיפוסים
 את יקבלו בחוץ־לארץ :הצרפתים חששו
 של נאמנה תמונה בו יראו ברצינות, הסרט

 סביב שערוריה מתחוללת בו צרפתי כפר
שערו מקים. העיר שראש ציבורית משתנה

 מתפתית, נערה :בכפר יותר קטנות ריות
 בתולה רוצח המקומי הרוקח להריון; נכנסת
 בא כומר בבעליהן; בוגדות נשים זקנה;

משרתתו. עם ביחסים
 לשווא. הוא החשש כי לשער יש אולם,

 הסרט את קיבל פנים, כל על הישראלי, הקהל
 משעשעות הגזמות של סידרה :׳שהוא כמות
למדי•

וישראלי□ עתיקות
 שדרו השניה אליזבת הכתרת טכס את

 שהודרכו ישראלים כמה מלונדון בעברית
ה מחדשיים. יותר במשך כך לשם במיוחד

י לשעבר, ישראל קול קריין : ישראלים ג  ח
 דוד לשעבר, צה״ל גלי קריין פינסקר,
הסטו הסתדרות מזכיר שהיה ומי ריבלין

 נסים עמם השתתפו כן רוזן. יום!? דנטים
שי את בעברית, בשעתו שהעביר קוויתי,

מהלסינקי. האולימפידה דורי
 השתתף לא וינדזור, דוכס אדווארד

בהתאם :הסיבה אחיו. בת הכתרת בטכס

 סימפ־ מרי אשתו הוזמנה לא לפרוטוקול,
המלכות. כס על הנסיך ויתר שבגללה סון,

 מלחמת של השליליית התוצאות אחת את
א מפא״י ח״כ גילה העצמאות ב קי  (״הנשר ע

 כלי ומאסף עתיקות חובב גוסרין, הקרח״)
 חובבי- רבו המלחמה מן כתוצאה 1 חרם

ההת הצעירים. בקרב ביחוד בארץ, העתיקות
 אפשר שאי לכך, גרמה ; עצומה ביניהם חרות

בשוק. עתיק חרס כלי כל להשיג עוד

ארוכה דדר
 מייקל הבריטים הסרטים מפיקי הסבירו

(נעליים פרסכורגר ואמריק פאוול

 ישראל צירות של העונונות קצין •)
ארנון. (נזייקל) מיכאל בלונדון,

 היו לא למעשר. כי הופמן), ספורי אדומות,
 חייו את להסריט כדי בישראל לבקר חייבים

הסרט את גם ״הפקנו נ ויצמן ד״ר של
שם.״ ביקרנו ולא לשמיים במעלות

ו ק, נ׳ נ ר ט ס  מאיר, גולדווין מטרו במאי פ
 לגולה ציון קול של בפועל למנהל הודיע

ר ז ע י ל , א ב ו ג ר  בקרוב לבוא בכוונתו כי א
 לסרס המוסיקה את סרט. להפיק לישראל

ק הקומפוזיטור משכבר, ידידו יחבר ר  מ
. (עמק) י ר ב ל

המ הצרפתי־איטלקי הסרט קמילו, דון
שבו כמה זה תל־אביב תושבי את שעשע

 בביח־משפט רציני לדיון נושא הפך עות,
ליין מפיקו ברומא. תי,.ז׳ו פ ה, הצר י כ י כ י  ד

 באיטליה, הצגתו את לאסור בבקשה פנה
 המציגים :הסיבה שם. הבחירות לגמר עד

 לו נתנו קיצוצים, בסרט ערכו האיטלקים
 המפלגה לטובת תעמולתית נימה כך ידי על

הנוצרית־דמוקרטית.

־ ,הקולנוע שחקנית התיצבה כאשר רי  מ
ץ ו ל ר ג ו  נשאלה דם לתרומות בתחנה מ
 שייכת. היא סוג־דם לאיזה הרופא ידי על

השיבה. הסוער,״ ״לסוג

 נשבע באיטליה, דרכים בתאונת נפצע מאז
י הקולנוע שחקן ר פ מ א ט ה ר א ג ו  להיות כ
 התלים סרסו, עשיית את שיסיים עד זהיר.

תנועה. לצרכי בחמור, רק להשתמש

ככורת וגליד•
 להבחין האמנות מבקרי הצליחו תמיד לא

הכי מן כמה קומפוזיטורים. של בגאוניותם
 ידי על הקומפוזיטורים גדולי שכונו נויים

 ריכרד :היו ימיהם בני מוסיקה מבקרי
 בתב וסרים.״ משוגע ״קומוניסט׳ — דאגנר

 השטן ״בן :18ד1ב־ קליין המבקר עליו
 קומפוזיטור הנחוש*.. ראש בעל החזירי,

המו של הכללי המנהל בעל־זבוב, של החצר
 ואן לודכיג של המוסיקה בגיהנום.״ סיקה

ן כ הו ט  כ״הפיכת מבקר ידי על תוארה כ
״קקופו :שופן פרדריק מסמרים.״ חבילת

 •שג- :צ׳ייקוכסקי פיוטר רבתי.״ ניה
 כשרון.״ חסר ממזר ורעש״• שיכרות עון,

 איגוד המונים.״ ״נחירת :ברטוק כלה
חיות.״ בגן אביב ״מחלת :סמרכינסקי

 כשנודע ישראלים כמה שמעו עדין רמז
ץ של ביקורו בשעת כי ׳ ר ג ט ס ס, פו ד א  ד

 סופר הלבנון בבירת האמריקאי החוץ שר
ל המדינה נשיא אשת :כי לו מי ן כ ו ע מ  ש

 אין ן בפומבי יהלומים טבעות לענוד חדלה
עניה.״ ארץ של נשיאה לרעיית נאה זה

י ר ג ד ה ר ו , פ שי לי ש  ענק של נכדו ה
 למהנדסי הוראה נתן האמריקאית, המכוניות

דרי .21ה״ המאה מכונית את לתכנן חברתו
 תכיל אטומי, כח שתנצל מכונית : שותיו

ה סכנה כל על שיודיע אלקטרוני מכשיר
■ המכונית. חלקי לשאר או למנוע, נשקפת

□□דאי תשבץ
 בדיסה או הקלח מן אותו אוכלים )1 :מאוזן
נט החיטה של זה מחלק )5 ;מגרעיניו העשוייה

 מזרח בדרום דמה־אורז גידול )10 ; הקמח חן
 ; פרות של לא אבל העדר, בראש הוא )12 ; אסיה

 ;ביראה )16 ;המבול אחרי כרם, נטע הוא )14
 להיות וילמד העצל ילך אליה )19 ; פקודה )18

יש של ביותר החשוב היצוא מוצר )21 :חרוץ
 גורם גם דרוש וקרקע עבודה מלבד )22 ; ראל

 באירופה העיקרית העבודה בהמת )23 ; זה ייצור
 חיוני חלק )25 ; ישראלית לירה )24 ; ובאמריקה

 בשעת הרוח עם נישא הוא )27 ;טחנה בכל
 חקלאי כלי )31 ; החרב נתונה בו )30 ;הדישה

 עשוי )35 ; חץ )33 ; המגרפה עקרון על המבוסס
בו כלל ובדרך קמח  זו בתקופה )36 ; חורים רו

ו ממעברי, )38 ! לעבוד האיכר מרבה  לפני יצאו ז
 בשכר פתח־תקוה בפרדסי לעבוד התושבים שנה
ד )39 ;הרשמי מן נמוך הו ל שהוצא הולנדי י
ה שנות בראשית בטבריה ההגנה על־ידי הורג

 אדם ואצל חולצת היא קל בנשק )40 ; עשרים
 אסיאתית ארץ )41 ; בינה של להיות יכולה היא

ץ; אורז בייצור המרבה ע תי; מטבע )43 ו  צרפ
 משווה זה פרי לעץ )46 ;הפר של מינו )44

הח )48 ;ב׳) השירים (שיר שלמה את שולמית
 נקשר בה )49 ; הפלמ״ח שבסמל החקלאי לק

לעגלה• הסום
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 לכלי )3 ;אצבעות חמש בעלת )2 : מאונך
 )4 :בספר לעבודתו היוצא האיכר זקוק זה

הג של תוצאה הוא הקרקע על שבא זה מזיק
 )7 ;תיבות בראשי תיבות, ראשי )6 ; שמים

 )9 ;מאין ההפך )8 ;בארץ גדול הכי הקיבוץ
 העיסה בעל )11 ; באשכולות הירדן בעמק גדלה

 שכם של בנו )15 ! מהמספוא חלק )13 ; אופה או
 מכונת את המניע האיש )17 ;עבודה בהמת או

 הגנה צבא שם על עכו, ליד יישוב )18 ;הדפוס
 וסובייטים ״חשמול : אמר הוא )20 ;לישראל

 מבוצעים זאת בארץ־ענק )23 ;קומוניזם״ זה
 זה במקום )26 ! מרחיקי־לכת חקלאיים תיקונים
 )27 ;ביום פעמים שלוש הקיבוץ חברי נפגשים

מ מצילה היא )28 ;הזרעים לשק תנכ״י ביטוי
 תלם 31 ;התלמים את יוצרת היא )29 : מוות

 יהודית עזרה חברת )32 ;חקלאית שטח ומידת
 )35 !הנוקדים עוסקים בהם )34 ;בינלאומית

 והוא ירק הוא )37 ;שניים לפחות מכנסיים בכל
 של תוצאה )42 ;צורה )39 ;ושחור אדום לבן,

 האותיות שתי )45 ; נוזל שותת, )44 ;שריפה
 אבי )47 ; הרכבת קרונות כל על ;מופיעות

האשה. או הבעל

ישובים: תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 חיפה; ׳4 ירושלים רחוב מרכוס, אליענר

 יהודה ;ירושלים ,30 ילין דוד רחוב פישר, רות
הנגב. נע דאר תל־רעים, כהן

615 מס׳ הזה' ״העולם


