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חובה תענו*
 מי, ומתמיד מאז התעניינו ישראל תושבי

 הדתית האוניברסיטה את חנך מעמד, ובאיזה
 מזרחי, נשי באספת נאם שר איזה אילן, בר
ב בבקור גוריון בן פולה הגב׳ לבשה מה

 בי. של פניו הבעת בדיוק היתד, ומה אילת׳
ההסתדרות. בית חנוכת בטכס ג׳י.

 לעתים האזרחים מן ניטל זד, תענוג אולם
 שלא הקולנע, בתי בעלי של בעטיים קרובות

 על היומנים, יצרני עם אחת בדעה היו תמיד
היומן. של והאסטתית האמנותית צורתו
הממ העלתה אזרחיה, רצון את לספק כדי
 לעידוד חוק הצעת הכנפה שולחן על שלה

 בתי בעלי את המחייב הישראלי הסרט
 ישראליים. יומנים בקביעות להציג הקולנוע

 כחודש ומוצגים חדשים להיות היומנים על
 את לחייב הסמכות את הרשיון. הוצאת אחרי
 תקבל היומנים, את להציג הקולנוע בתי

 החוק, את יקיים שלא מציג מוסמכת. רשות
 שלא יום לכל ל״י 50 של לקנס צפוי יהיה
 יבוא לא שד,מציג במקרה היומן. בו יוצג

 ועדת בדבר תתערב היצרן, עם הסכם די ל׳
 בשתוף המשפטים שר ע״י שתתמנה ביצוע,

והמציגים. היצרנים עם
מצי על חובה הטלת של העיקרון כי אם

 יבול איננו לראות, הקהל ועל להציג, גים
 הארץ, בתנאי הרי מבורך, כעיקרון להראות

אמריק יומנים האולמות בעלי מקבלים בהם
 לקיים אפשרות כל אין למעשה, בחינם, םאי

בלעדיו. ישראליים יומנים
 היומנים יצליחו אמנם אם רק, היא השאלה

לתענוג. החובה את להפוך
\ש□ הקולנוע. בבתי
וחב הממשלה בין ממושך ומתן משא לאחר

סר על המכס דמי העלאת על הסרטים רות
ה בין הסכם הושג ),824 הזה (העולם טים

 את להראות מעתה יוכלו הארץ ומסכי צדדים,
 ואת טורנר לנר, של האחרונה תסרוקתה

האחרון. בסרטה ים, בבגד יאנג לורטר,
 : השאר בין יכלול החדשים הסרטים גשם

 לסבא־ ההרפתקאות ספר לפי סקאראמוש,
 ספרו על הוליבוד גירסת אייכנהו, טיני;

 כגשם, אשיר שיר ; סקוט וולטר של
 הפ־ קטרין המוצלח הזוג עם, ומייק, פט
 מטשכנות הרחק ;טרייסי וספנסר בורן

 ומטרוטקו- חוה, כנות קדימה אדם,
 בעזרת הנראה תלת־מימדי סרט — פיק

מ. ג. נז. חברת של מיוחדים, משקפיים
לגי : את תראה ועשרים המאה פוקס  ש

 לירייה ;המינמויי לפי הקידימנג׳רו,
ה הספור אמן הנרי, או וספורי כיידי

האמריקאי. קצר
 שניה פילמאית גירסד, הג׳ז, זמר : וורנר

ג׳ול־ אל בו שהופיע הראשון המדבר לסרט
השעווה? כית כפרים, אכיכ פון;
תלת־מימדי. אימים סרט
 לפי והאריה, אנדרוקלם :או. ק. ר.

 :דיסני וולט של הוד, רוכין ;שאו ברנרד
פתאום. פחד נדודים, שמיים

 יאכקי הארגמן, מלאך :אעיברסל
בגללך. בוקניר,
 כיותר. הככידה ההצגה :פרמעט

עם הקטנה, •טכא חזרי, אדמות, עדי
 זד, במחזה שהצטיינה השחקנית בות, שירלי

באו משחקה בשל באוסקר זכתה בברודוויי,
בסרט. תפקיד תו

סרטים

 קוצף, המלך שחרזדה. והליידי הנסיכה של
הסורר. הגנרל את לתפוס מצווה

 מכות וכמה באקרובטיקה מצליח, הלה,
 באבא, עלי בה מחתרת, לארגן להימלט, סייף,
 הראשיים, הקצינים הם ואלדין המלח סינבד
לנסי מנשק לארמון, פעמיים בינתיים מתגנב

 להרעיל ההזדמנות בפני עומד ד,שבוייה, כה
 מוזג זאת במקום אולם הכובש, השליט את
 אתו להסתייף שיוכל כדי שינה, סם רק לו

 ושלש ממאתיים אותו ולגלגל הסרט בסוף
 שה־ ברגע בדיוק הנסיכה את מציל מדרגות,

 את להפליא) (הבלונדי ראשה על מניף תליין
קרדומו.

 עלי מערת של האבן במשחקה מצטיינת
דרמטית. בתנועה ונסגרת הנפתחת באבא,
והתאווה החובה בין

 בית־הדיו את ממלאים פרדיין, כמשפט
 אלי־ פק, גרגורי : הסרט של םד,רר־ שחקניו

 ז׳ורדן, לואי לוטון, צ׳רלס ״,׳ד, אן ואלי, דה
 לאספה הסיבה ברימור. ואתל קובורן צ׳רלס
 הישיש פרדיין הקולונל של ד,רצחו זו: נכבדה
והמוש היפה ואלי) אשתו(אלידה בידי העיוור
 עם ימיה סוף עד באושר לגור שרצתה חתת,

 החובה בין ז׳ורדן),הנקרע (לואי בעלה משרת
 נקרע כך בדיוק (לגבירתו). והתאווה (לאדונו)

 בין פק) (גרגורי הנאשמת של פרקליטה גם
שול של היפות ועיניה המקצועית האתיקה

 מגלה הוא האמת, לו כשמתגלה אולם, חתו.
 הטהורה אשתו את הזמן כל אהב שבעצם

טוד). (אן
 הרוצחת מאד, קיצוניות הן בסרט הדמויות

או האשד■ מאד, נבוך המשרת מאד, רעה היא
 והשופט מאד, סימפטי הסניגור מאד, הבת

מאד. אינו כולו הסרט רק מאד. ״קוקו״
 ורציפות מתת נעדר הסרט אין זאת עם יחד

 שנמנע היצ׳קוק אלפרד לבמאי הודות עלילה,
אימים. של מאפקטים הפעם

בקצרה
ת שד ח ש  ר:ד של 1 מס׳ ד,חבוב הוא מ

 הציד פאנפאן בתפקיד פילים ג׳ראר הצרפתי
 לולובריגי־ ג׳ניה נמצאת בשחת אתו יחד עוני.
דה.

י ת ב נ ר את ג ש ו א  ולנטינה אומרת ה
המטו נאצי השמדה ממחנה פליטה קורטזה,

 בייסהרט. ריצרד מנוול, ובעל בשקרים פלת
לנדיגן. וויליאם הוא הטוב האיש
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רצו-יה היתה הדחיה
ב ירדו שלא היוגוסלבים המתאגרפים 16
 ״מסיבות שעבר בשבוע בלוד התעופה שדה

 האיגרוף עסקני את כלל ציערו לא טכניות״,
מו על לירות עשרות כמה שביובזו למרות

 המתח : הסיבה הארץ. רחבי בכל ענק דעות
בהר עלה בלגראד־תל־אביב הפגישה לקראת

 מושבים אלפי למלא יספיק הנוסף והשבוע בה
ביפו. באסה באיצטד ריקים

 גרמה אך הגיונית, ספק ללא היתד, ההנחה
 שא׳!דיס בארץ, האיגרוף אוהדי לאלפי רוגז
 של לאלה אל־על סדרי את השוו כבר מהם

דן. קואופרטיב
 חוטי של מטרים עשרות נמתחו בינתיים

 וגומת־ המדושא הכדורגל מגרש סביב חשמל
 השדה, ובמרכז היציעים מעל נקבעו ענק

 הבטיחו הסידורים הזירה. הוצבה שם מקום
תור לא הלילה שחשכת באופן חזקה, תאורה

כלל. גש
תשחק מקיר אבן

 של האינסופית בדרשות נוספת חולייה
 מדמשק, הגנב הוא אכזוטיים״ ערב ״לילות

הכבו כל את הוליבוד מעתיקה שהפעם אלא
לדמשק. מבגדד דה

 באבא, עלי : מתגלגלים זה מחילות בגילגול
 איננה (שהפעם ושחרזדד, אלדין המלח, סינבד

מוצ הנסיכה), של לווייד, בת אם כי נסיכה,
 ביותר העלובה בקריקטורה עצמם את אים
פר מצביא הוא הסרט גיבור ערב. סרטי של
 למגינת הכובש, הנריד) (פול אנדר בשם סי

 כמד. במחיר רק דמשק את שליטו, של לבו
הנמרצת ?התערבותן הודות הרוגים, אלפי

•!£
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 על כוכבים לראות היו שעתידים אלה גם
 התל־ הנבחרת מתאגרפי עשר כחמשה הזירה,

 מהעכוב. כתוצאה כלל סבלו לא אביבית*,
 אורה, הנאד, הרמת־גני במלון נוסף שבוע

 לחופשה־עם־תשלום, נעים המשך לגביהם היה
אותם. שזכו

 כי האחרון הרגע עד קיוו הם אם אולם
 העיכוב גרם למדי, חזקים יהיו לא מתנגדיהם

 מתאגר־ שני : בלתי־משמחות תוצאות לשתי
 השבוע רק הצטרפו מצטיינים יוגוסלבים פים

בהרבה. אותה חיזקו לנבחרת,
 עתה זה חזר קובי, ולדיסלב מהם, אחד
מת כל את ניצח שם הברית, בארצות מסיור
ש לאחר קלה שעה תרנגול. במשקל נגדיו

 צלצל ההתאחדות, במשרדי הידיעה התקבלה
 להגדיל ביקש היוגוסלבי, הציר של מזכירו

 משתיים לתחרות שקיבל ההזמנות מספר את
לשש.

 מתאג־ הכוללת ישראל, נבחרת למעשה, *
־ ירושלים. חיפה, מתל־אביב, רפים
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