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שה מ מיליון ח
 בעניני העוסקים בל של המסחרי עתונם

 שסן באנה ״ב :ענק בכותרת זעק שעשועים
״מיליונים חמשה הכנים הו מראשי אלה !
 נחש, כנשיכי מכורסותיהם קפצו שטרם ליבוד
הידיעה. את בקוראם זאת עשו

בע ההכנסה את ייצגה הזאת הסיסרה כי
ב בלבד, הברית ארצות של הראשיות רים

ה התלת־מימדי הסרט של ספורים, שבועות
 בבאנה יכניס הסימנים כל לפי הראשון. ארוך
 מיליונים, מחמשה פחות בהרבה שעלה שמן,

זה. מסכום יותר בהרבה
 כ״ב־ ותואר רעות לבקורות שזכה הסרט,

 ביגוני משחק שיגרתית עלילה ו״בעל גאלי*
 אובר לארץ׳ גדיל נצחין היה חלש״, וביום

 היה אובולר התבליט• ולשיטת מפיקו, לר,
ל שהחלים רדיו תסכיתי של ובמאי מחבר
ר סרס עצמו בכוחות מימן סרסים, הפיק  י

 :הסרט וביימו. כתבו עצמו שהוא פימדי
חיוביות. לתגובות זבה לא החמשה,

ל החלים אובולר בתבליט. טלביזיה
 כתב התבליט, שיטת על יהבו בל את שים

 הפך. הוא :התוצאה שטן. בגאנה את וביים
למיליונר. קצר זמן תוך

האמרי הקהל של התקדים חסרת גהירתו
 היתד, שטן בגאנה הוצג בהם לאולמות קאי

 הוליבוד אולפני כל שלג. מפל של כתחילתו
שונות. בשיטות תבליט, סרטי מפיקים החלו

:העיקריות השיטות שתי
ה נזקק בה — המימדים שלושת שיטת

מיוחדים. למשקפים צופה
 מושלכת בה — והקעור הרחב המסך שיטת

התמונה מן שלושה פי גדולה תמונה הבד על

 נכונה, הנחה רומנטי. טפש הוא הבינוני רא
והצ הצלחתו לפי לשפוט אם הנראה, כפי

הסרט. לחת
 (החבל) אלפרד של ביצירתו שני• מבט

 סלילים), 13( מדי ארוך סרט מגלה היצ׳קוק,
 בולטים מאמצים מדי, גדולות יומרות בעל
 ונסיונות־שווא מתח של מידה להפקת מדי
ה להעמדות לשוות משובחים שחקנים מצד
משחק. של גוון שלהם פנים

 אנגלי אציל על נסוב המעשה סיפור
 יפה, לאשה נשוי שהיה אוליביד.) (לורנם
 היו הכל בסרט). מופיעה (שאיננה רבקה

 שבעולה המאושרים הם נשואיו כי סבורים
 היה חשודות, בנסיבות האשה, נהרגה וכאשר

 סבור הוא אולם הרוסים. חייו כי ברור
 (ג׳ון ותמימה פשוטה נערה נושא אחרת,

 האשה מקום את לתפוש המנסה פונטיין)
 סוכנת במאמציה: לה מפריעה הראשונה.

 מאד קשורה שהיתה אנדרסון) (ג׳ודית בית
לרבקה•

 כל על לגבור פונטיין ג׳ון מצליח איך
 של זכרה על וראשונה ובראש המכשולים,

 רבים כי לגלותו לא שמוטב סוד זהו רבקה,
 שרבקה בעצמם להיווכח בודאי ירצו
 ערוך לאין עולה שלו שהמוניטין סרט הוא
טיבו. על

בקצרה
ם י ר ו צ . י ם י ד ו מ  צרפתית קומדיה ח

 לא־חמודים יצורים איזה המוכיחה אירונית
 דניאל בעצם. הגברים, וגם — הנשים הן

 אדביג׳ דרייה, דניאל קארול, מרטין ג׳לין,
פייאר.

ל הרע י ח ת . מ ה ט ו ר פ  הרפתקאו־ מ
נערה של ברשתה המסתבך פקיד של תיו

ף1אגר
שופט נוק־אאוט ל3קי ה
 כתוב הבידלאמזי האגרוף חוקי בחוברת

ב לנוע רשאים הקרב בשעת כי במפורש
והשופט. המתאגרפים שני רק זירה

 קבעו ברמת־גן, הזירטרון באולם השבוע,
 הוא החוק כי נלהבים צופים מאות כמה

הגמור. כהיפוכו להתפרש יכול גמיש,
הקבו התחרות במסגרת השלישי בקרב

מת נפל תל־אביב, ובית״ר מכבי בין צתית
 משולבת ממכה הקרשים אל בית״ר אגרף

 אברהם הזירה, שופט בראש. האגרוף של
 השגיח לא חיפה, ותושב מכבי איש סגל,

עשר. עד למנות החל בעבירה, כנראה
ה לקרב שהתכונן שני, בית״רי מתאגרף

 את כיבד הזירה, אל כפסותיו בלי עלה, בא׳
שהש מפתיעה ניק־אאוט במהלומת השופט

לפחות. השלשים, לספירה עד סגל את כיבה
ה מהמושבים הרב ,הקד• גלש מרירה עד

 ממש, קרב ■יירה הזיו. את הפך עליונים,
 השוטרים מעט יכלו לא עליה חוקים, ללא

להשתלט. במקום, שהיו
 של הכתפיים רחב מארגגה אדיר, שלמה
ל מהר מקורי, פתרון מיד מצא התחרות,

 את שלח באולם, החשמל זרם את הפסיק
למקום. תגבורת להזעיק השוטרים
 חכוך את קמאה צמד שהשתררה החשכה
בפר מעתה לפגוע עלולים שהיו האגרופים

 את שוב האיר אויר דוקא. ידידותיים צופים
 עליו איים לסדר, הקהל את קרא האולם,
מ היתד, האוירה אולם לו. הצפוי במאסר

 שוב, פרץ הקרב המדה. על יתר חושמלת
שאת. ביתר הפעם
 בהיר האגרוף עסקן פרגר, יצחק עלה אז

 לפני התחנן הזירה, אל בית״ר, של השער
 כי להם הזכיר הקרב, את להפסיק חבריו
 בהקמת ארגונם את להאשים נוהגים ממילא

 להוסיף החכמה מן זה יהיה לא שערוריות,
המדורה. על שמן

ב נמשכו החוקיים הקרבות דעך. הקרב
בפ ביקש שפרגר לאחר מחושמלת אווירה
 מכבי ההמום. סגל של סליחתו את רהסיה

 ספגנוק־אאום סגל בית״ר, הערב בסיום ניצח
באולם. נשארו שיניים מספר

מכביד.
ש וקוד• ציוד בי כ ע
ב השלישית. המכביה לפגי ימים כמה

 ארצות משלחת עמה הביאה ,1950 ספטמבר
מס ומשוכלל, חדיש ספורטיבי ציוד הבריח

מ העולמי. המכבי למשרדי מיד אותו רה
המכביד.. ארגן

ברור. הדבר היה הציוד את שקיבלו לאלה
כ הציוד את וקבלו המפעל את ארגנו הם

הברית. בארצות ידידיהם מתנת
כ״רבקה* אוליכייה לורנס פונטיין, ג׳ון

הנסיבות מאד, חשודות

 הצופה אצל הרשם מתקבל רגיל. מסו שעל
ב מימדית• תלת היא הבד שעל התמונה כי

במשקפים. צורך אין זו שיטה
ה בשטח נוספת התפתחות חלה בינתיים

 אמריק- ממציא הציג מיוחד בשידור : תבליט
 בלבול־ שחל יאחר תלת־מימדית. טלביזיה קאי
 נתבקשו הצופים כאשר השידור, בתחילת מה

 משקפי־ את נכונה לא בצורה להרכיב בטעות
נתגל הטלביזיה מסך ועל הדבר, תוקן הם,
 מה כל על ד,״עולה מימדית תלת תמונה תה

הקולנע״. בד על שנראה
ל היסיפה רק הטלביזיה של זו הצלחתה

ה תפיקת בהוליבוד• השוררת אנדרלמוסיה
 :־אולפנים לחצי עד ירדה ה״שטוחים״ סרטים

באפי שקועים תארנר, של זה כמו גדולים,
סר בהכנת להמשיך חוששים המפיקים : לה

 תהיה מה לראות מצפים דו־ממדיים. טים
הראשונים. התלת־ממדיים סרטיהם הצלחת

המוצ הסרסיןם כל בעוד קאן, בפסטיבאל
 ממציא הרצה מימדיים, דו (עדיין) היו גים

 היתר. מימדי התלת לסרט שתרומתו צרפתי
 הכריז: היתר בין החדשה. השיטה על גדולה,

ב רואים אינם כלל העולם מתושבי 20״־/״
מימדים.״ שלושה

 רואים אין כיום בהוליבוד פנים, כל על
מימדים. בשלושה אלא

סרטים
ל מידה ח ש ת מ
 מאת הנודע הרומאן על מבוסם רבקה

שהקו־ ההנחה על המבוסס מוריה, די דפנה

 מיקי החשמל. לכסא (כמעט) מגיע מושחתת.
רוני.

י מ ו ל  המלחין הצית איך או ן. פ ו ש ע
 כפי ,1948 מהפכת אש את הרומנטי הפולני
הפולני. הסרט להוכיח שמנסה

ה י ר . מ ן י י ל ד פ  נערה של טרגדיה ש
 אהובה. את המאבדת עשירים, בת קנדית,
גאבין. ז׳אן רנו, מדלין

ר ז נ . מ ה מ ר  סטנדאהל, של הרומאן פ
 היצירה של גדלותה את הולם שאינו בסרט

הצרפתית.
. ף ד ר נ  החוטף רוצח אודות בריטי סרט ה

בורגייד. דיק בריטניה. ברחבי אתו נודד ילד,
ם י ר ו ע . נ ה כ ר ע מ  קולנועי עבוד ב

 ספר של שנה) 15כ־ לפגי :(הראשון שני
 הרפתקאות בדאון. תום של לימודיו הנוער
ראגבי. הנודע האנגלי הספר בבית

ר־־,זרקהעולם

ם י ר ו צ ם י י ד ו מ  ח
הנרדף

רבקה זכה בה שנה ,1940 :הראשון *)
האוסקר. בפרס

 לא אז שעד האתלטים שמחו מהם יותר
 ראויות משוכות אלומיניום, מקפצות ראו

 ארבה. לא שמחתם בלוקי־זינוק. או לשמן,
 האחרונה המשלחת שעזבה ברגע פסקה היא
הארץ. את

 במכביה, מכרעת בצורה שהשתתף הפועל,
כקו גאלם קולו אולם העוול, נגד רוטן החל
 שהרגישו מקומיים מכבי מאמני של לם

 גדוש שמחסן בשעה בד. משווע ציוד בחוסר
 בגלל קורי־עכביש העלה משוכלל ציוד ומלא

אי־שימוש.
 ארצות עסקני חשבון על נשלח, כאשר

 מונדשיין (״מון״) ארון היהודיים, הברית
הל למשחקי הישראלית הנבחרת את לאמן

ב הביאה שמשלחתו הציוד כי מצא סינקי,
 הנבחרת לאתלטי לתחום מחוץ היה זמנה
 מכבי: אנשי טענו הפועל. חברי ברובם שהיו

 לא העולמי, מכבי של ציוד זה ״מצטערים,
שלנו.״

כמ (למעשר, עולמי מכבי אנשי הסבירו
 מכבי של רכושו ״זהו :האנשים) אותם עט

 של לשמושו גם אותו נמסר איפוא, מדוע,
?״ הפועל

ה עשר שנים משך להכיר למד מונדשיין
הקו המציאות את בישראל, שבילד. חדשים

ל חזר כאשר הישראלי. הספורט של דרת
התו ראה. מה בדיוק סיפר ד,בתת, ארצות

 השנה יניע הרביעית למכביר, הציוד : צאה
 משרד שהיא הגוף, לתרבות המחלקה אל

ממשלתי.

אתה
■כול

להרוויח!
 לע- לעזור רוצה אתה אם
לפ גם שעה וכאותה תון,
 ויפה חדש מקור לעצמך תוח

 הגה ניכרת, צדדית להכנסה
:הצעה לפניך
 על נמנו״ם חבריך ברכישת טפל
 חשוב שיטתי. באפן הזה העולנן

חברים לך יש קשה. זה אין .רגע

/0;
 אחרי טובה, לך שיכירו למכביר,

ה את להם שגילית שבועות כסה
 שעות כמה גם לך יש הזה. עולם
לתועלתך. זו בדרך לנצל שתוכל פנאי

 10 הזה להעולם תביא אתה
 ותקבל — חדשים שנתיים מנויים

ואי — במזומנים ל״י 12 של פרם
 את יקבל המנויים מן אחד כל לו

המובטחת. אגרת״הפיס

 שנתיים מנויים חמשה תביא אתה
 ל״י 5 של פרם ותקבל — חדשים

 אג־ את יקבלו אלה מנויים וגם —
רות־הפים.

 חצי־שנתיים מנויים 10 תביא אתה
ל״י. 6 בסך פרס ותקבל — חדשים
 שנתיים חצי מנויים 5 תביא אתר,
 2.500 בסך פרס ותקבל — חדשים

ל״י.

 אתה קשה. דבר זה אץ
כע כמסיבה, בחברה, יושב
 של גליץ בידך קח בודה.

 לחבריך והוכח הזה״ ״העולם
 אתה אם מפסידים. הם מה

 קל בכנות, כעתון מאמין
אחרים. לשכנע לך יהיה
ית מאורגן, במקום עובד אתה אם

העוב ועד את לשתף לך וכדאי כן
למט לעזור יכול הפרס בענין. דים

 יכול חייל, אתה אם הועד. של רותיו
הר היחידה. קופת את להעשיר הפרס

 האישיים היתרונות מה אחד לכל אה
ה הקבלה, נוחיות — מפיק שהוא
ההצטר לכל, ומעל — הפרס הנחה,

הזה. העולם למשפחת פות

 תמנו־ מידי דסי־החתימה את גבה
 אותם שלח שאירגנת. החדשים ״ם

 למשרז! דואר םהמחאת) או ;מריק
 אישית. אותם הבא או הזה, העולם

 הכתבות. של ברורה רשימה צרף
ל ואגרות־הפיס הקבלות את נשלח

אליך. הפרס ואת לביתו מנוי כל

לעתץ. לעצמך-עזור עזור

819 הזה העולם


