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ספורט ארגוני שני : למכירה
 בעתוני השבוע שהופיעו הידיעות לשתי
 הפועל :אחד פרוש למעשה היה הבוקר
 חשוב 'לבן זה היה לא במכביה. ישתתף

 נכנע הפועל כי הצהירו מצבי עתוני אם
 חסידי שטענו כפי *להיפך, או מכבי, לתנאי

 הושטת על חזרה זו היתד, למעשה הפועל.
 נמושך אז גם שנים. שלוש מלפני היד

התערבה-הממ אז גם רב, זמן ד,״ברוגז״
 ברוח גרידא, א-שי רק היה ההבדל שלה.
 ג׳י. בי. זה היה שנים •שלוש לפני :הזמן
 עליהם כפה הניצים, לחיי על שסטר עצמו

 המכביד, ערב ממש• זה עם זה להשלים
 המניות, ירדו הרביעית במכביה השלישית.

 עוזרו, את שלח ג׳י. בי. זהב. בבורסת כמו
 הפעם הפרשה, את בעצמו שסיים קולק, טדי

ה פתיחה לפני בלבד שבועות שמונה
חגיגית.

 הפך, גדול, לאומי כמפעל פעם שנראה מה
 הצטיינו בו מסחרי ליריד המדינה, קום מאז

 המקומית התוצרת בלבד. הייבוא סחורות
 שיארזוה ראוייה היא כי נוספת פעם הוכיחה

 ימצא רק אם מחיר, בכל ימכרוה היטב,
קונה.

עים1פנ1א
הבא לעולם דה דה

 מנוע. פסקו הגלגלים נדם. האחרון הטרטור
 נסתיים. בריטניה של הגדול האופנועים מרוץ

 חזרו אנגליה, בדרום השוכן האדרה* באי
 שהיו הכבישים, יומיומי. למסלול ;החיים

 צופים רבבות קלה שעה לפני אך מוצפים
 כאילו ושוממים, ריקים שוב עמדו נלהבים,

דבר. קרה לא

המ שלמחרת הבוקר עתוני כותרות אולם
 אי־האדם, ממטתו. שקם אנגלי כל זיעזעד רוץ

 כה רעש עורר השנה, עונות בכל השקט
המ טרטור שאף הבריטי הצבור בקרב גדול

להש מסוגל היה לא ביותר המרעיש נועים
שלם. שבוע למשך לפחות תיקו,

 ד,יד.ד. תחרות שוב זו היתר, למעשה
 להשגת רוכבים עשרות לחמו בה השנתית,
 ולא כמעט המהירות. בתחרויות הבכורה

 שלא בעולם אחת אופנועים חברת היתד,
 ביותר, הנוחיר האופנוע בתואר לזכות נכספה
 פרסום לה שיביא עולמי, בשיא אף ואולי
 להצלחה. הם גם זקוקים היו הרוכבים עצים.

 הפרסים בגלל כמו השיאים בשל כך כל לא
השמנים.
 גם עלה הטכניקה, שהתקדמה ■ככל אולם
הכו עבור מאד כבד להיות החל הסיכון,

מרותקים שעמדו הצופים, אלף 80 כבים.

£151״ 0? : באנגלית *

מסחררת בדהירה גרהאם אופנוען
עתה.״ זה נהרג בעלך ״גבירתי,

 הראשונים בקטעים שהישגם מנוסים, רוכבים
 מהם אחד כל כי ברור היה שווה. כמעט היה

 הבנזין, ידית על מחברו יותר ללחוץ ינסה
 המסוכנות ההצטלבויות על גם יפסח לא

ביותר.
 ),43(גראם לסלי הטרגית. הפרשה החלה כאן
 מותיקי ואחד לונדונית ביטוח בחברת פקיד

 אוגוסטה, האיטלקי אופנועו על טס הרוכבים,
 של מסחררת במהירות בוכנות, ארבעה בעל
 כי שנוכח לאחר לשעה. קילומטרים 220

 לעשות ניסה מתחריו, לעומת חלשים סיכוייו
 הקצב את להאיט לא :ביותר המסוכן את

פגע האופנוע :התוצאה החדים. בכבובים
 התרסק גדול, למרחק הועף המדרכה, בקצה

 נגע מכן לאחר ספורות דקות באש. והתלקח
 אחת של בזרועה קברן של הבעה בעל גבר

נהרג ״בעלך :בשקט לה הודיע הצופות
.״9 מס. בסיבוב עתה, זר,

 חזרה תמונה אותה היחידי. היה לא גראהם
 ברחבי סעיה עוררה פעמים, ארבע ונשנתה

 את שואלים החלו שתושביו הבריטי, האי
?. כדאי זה האם : עצמם

ב־ שמקדרם פגמים כמה הצנזור מצא כבר
תפו השעווה, במחיאום השלישי. מימך

 ווארנס, חברת של הראשונה התבליט קת
 בו סוער קנקן מחול המראה תמונה ישנה

 הקהל, אל אחוריהן את הרקדניות מפנות
תוקפנית. בתנועה
 לא בשני'ממדים, מוגש הריקוד היה אילו

 הקפדני הצנזור את אפילו מרגיז בוודאי היה
ל בסרטים כמותו היו שכבר כיוון ביותר,
 מתקבל השלישי, המימד בגלל אבל מאות.

 הנערות של הישיבה ■אברי כאילו הרושם
 מצופים• של לחקמיהם עד ממש מגיעים
המשק את המזועזע הבריטי הצנזור הסיר

 תבליט, בסרטי משקיפים בהן המיוחדות פים
להר הסרט, מן הקטע את לגזור יש : פסק
בל מבוגרים בפני להצגה היתרה את שות
בד.

סרטים
מלשין אינו הילד

המיר אופיני, סוחט־דמעות הוא פאולה

 .שרוכב אימת כל פה פערו המרוץ, כל משך
 היה ואכן, ד,הצטלבויות. אחת את ביעף עבר
׳אוסט בריטים, : הרוכבים טובי לראות. מה

 תחי הבטיחו למסלול, הופיעו גרמנים רלים,
 הם המשוכללים. אופנועיהם על קשה רות

כעשרה בלטו בו שגעוני, במרוץ פתחו

בריטניה
נבהל הצנוד

לע התלת־ממדי הסרט הספיק בטרם עוד
העולם, בדי על הראשונים צעדיו את שות

 המעשה זהו המינים. משני לנשים רק עד
המאב אשר, יאנג), (לורטה בפאולה הנורא

 שווי את וגם ילדה את גם הלידה, בעת דת,
הנפשי. משקלה
 היא במכוניתה, נהיגה אגב זמן, לאחר
 ומסתלקת המעשה, מן נבהלת ילד, דורסת

 הנדרס הספיק בטרם לא אבל המקום. מן
 מת, לא שהילד לה משנודע היטב. לראותה

 בבית מתנדבת, כאחות לעבוד, נכנסת היא
ב בכך, לכפר כדי נמצא, הוא בו החולים

עוונה. על מה, מידת
לחלו לא אבל מחלים, יתום, שהוא הילד,

או מביאה להפאולה אבד הדבור כושר : טין
 בנה, היה כאילו בו מטפלת ביתה, אל תו

ל אנושיים, על מאמצים תוך אותו, מלמדת
דבר.

הראשו בפעם פיו, את הילד פותח כאשר
 ממנו, אוזן כמחטווי נמצא, האסון, מאז נה

ני ופאולה מלשין, אינו הילד אולם שוטר.
^ * החוק. מצפרני צלת

שב הלב רבי את גם : מעציב מאד זה כל
 אלה — שבו האמנות חובבי את גם אולם,
דרכם. לפי ואלה

סובי□ דבר■□ כמה
קי גבורי ס ע ר ב ע ש הענק עצי הם הי

 דאגלס), (קרק פלון ג׳ים קאליפורניה. בהרי
ה את המזרח מן נודד גס־עור, סוחר־עצים

 את לשים יוכל סי תקווה תוך הפרוע מערב
 אלא העבים. הגזעים מן וכמה כמה על ידיו

 קווי־ של קהילה מתגוררת סביבה שבאותה
 את משם להרחיק מנסים והללו דתיים קרים

ביערות. לחבל הבאים הסוחרים
ש ולאחר שונות עלילה תהפוכות לאחר

 בהשפעת הוא, גם מתהפך פלון של אופיו
ניצ מילר), (איב תואר יפת קוויקרית נערה

ה הגבורים גם ראתם הגדולים העצים לים
ממות. ראשיים,
 מכיל העצים, בין בצבעים שצולם הסרט,

 : למשל טובים. דברים וכמה כמה בתוכו
 ; המקובל מן הסוף) לפני (עד הגיונית עלילה
 זואי- ופאטריס דאגלם מצד משובח משחק

ה מן ומתקבל־על־הדעת תרבותי שיח מור,
רגיל.
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