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 לבעייד. בהוליבוד הפך בנושאים המחסור

 מגיעים הסרטים שמפיקי כך כדי עד חמורה
רעיו לדלות בנסותם לחורי־עכברים, כמעט

חדשים. נות
 יימס, הרברט הטיל רפאבל׳יק באולפני

 בימים מערבונים מאלפיים למעלה של מפיקם
 לכתוב נוג׳נט פרנק התסריטאי על הטובים׳

 אתל מרגלי״האטום, של חייהם על תסריט
רוזנברג. ויוליוס

ה״מדוע״ יהיה הסרט בסים : נוג׳נט אומר
 חמש לקחת יכלו וכיצד הרוזנברגים, של

 סודות־האטום את לגלות כדי דולאר ■מאות
 איגרות־-מלווה" על הכסף מן חלק ולהוציא

אמריקאיות. בטחון
 אומרים יפה, משתלמת היא י בגידה

ברפאבליק.

שראל י
ל ה ק הננד־ך ה

 יו־ע שהוא השבוע הוכיח הישראלי הקהל
 ה־א אם אפילו טוב, יומן־חדשות להעריך
 התפעלותו את הביע הוא ישראל. מתוצרת

 בשיתוף־פעולה המיוצר החדש כרמל מיומן
 (העולם התאחדות״בעלי״בתי״הקולנוע, עם

 ממצעד־ מצויינות תמונות שהראה )862 הזה
עצמו. המצעד לאחר יומיים העצמאות

 הראשון חלקו פחות מצויינת רמה על עמד
 יושב" דוידון, יעקב נראה בו היומן, של

 נואם בעלי־בתי־הקולנוע התאחדות ראש
מגוכחות. בתנועות״שפתיים

סרטים
a r חד ה שהוא א ב ר ה

 כד־ ,לפאריס באה פרובינציאלית נערה
 זמן מזה התכתבה אתו אהובה את למצוא

 מותה את מוצאת היא זה במקום רב.
 חולניות דמויות המפסל מטורף פסל מידי

 המשטרה, בוא עם בורח הפסל ומעוותות.
 מש" החוזר בפועל בטעות יורה והשוטר

 למסיבת והממהר בבית־החרושת, ביתת־שבת
 סטודנט ■מציל הפועל את שלו. חתונת־הכסף

בבחינות. לכן קודם שנכשל לרפואה
 ביממה פאריס, שמי בתחת מתרחש זה כל
 קאמילס (דון ז׳וליין הסרט, במאי אחת.

 לא״ידועיס״ביותי, בשחקנים בחר דיוביבייה,
הד של חוסר״חשיבותן את להדגיש כדי

 במיבן אפיזודי אינו הסרט הפועלות. מויות
נתקלים אחת אפיזודה גיבורי :המקובל
 שיכירו מבלי הבאה, האפיזודה בגיבורי

 הפגישה משאירה זאת ובכל זה׳ את זה
עליהם. רישומה את

 רופף הסרט, של המקורי הרעיון אף על
 ניתוח־לב מראים בו לקטע פרט המתח׳ בו

פרטיו. לכל
 פשוט משתתפי״הסרט כל של משחקם

 מן פרייר, פרנסואד, של וקריינותו ומ;בב׳
רגש. מלאה פתסייז הקומדי

ד על שעים ק ת פ ס ק ת ה גדרו
 במצור תמר קולנוע נתון ביום פעמים שש

 שבאו מנגנו, סילבנה של מעריציה ידי על
 לשלם מוכנים הם אנה. בסרט לראותה

 את לראות כדי כרטיס, של מלא מחיר
 קולנועיות, דקות חמש משך המגרה ריקודה

מכן. לאחר מסתלקים

 מן סנטימנטלית מלודרמה הוא אנה כי
 ההולי" יאנג לורטה להופיע מרבה בו הסוג

 מועדון" זמרת אודות היא העלילה בודית.
 מנוול מאהב לה שיש מנגבו) (סילבנה לילה

 אולם שונאת, היא אותו גסמן) (ויטוריו
 קורא שהוא פעם בכל לחדר־משכבו רצה
 (ראף ועדין נחמד אוהב גם לה יש לה.

 לפני יום להינשא. עומדת היא לו ואלונה),
מצ הוא הכל. לקלקל המנוול בא החתונה

הארוס. ידי על זאת בגלל נהרג אך ליח,
 אנה שרואה החזר מצילומי מורכב הסרט

 עתה למכביר. והלבושה לנזירות המועמדת
 העוזרת רחמניה אחות טובה׳ אזרחית היא
 מפריע שלוותה את והנדכאים. החלכאים לכל

 היא בו לבית״החולים פצוע המובא ארוסה
 מנסה הוא מחלים, שהוא לאחר עובדת.
מס כמעט היא אליו. לחזור אותה לשכנע
 אמבולנס מגיע האחרון ברגע אולם כימה.

 יעודה. את מרגישה והיא פצועים, מלא
 לחדר־הניתוחים, נכנסת לאחור, פונה היא

 לדעת שצריך הרופא של להערתו עונה
לא." לגמרי מפסידה. ״אינני :להפסיד

 מאשר מנגנו סילבנה יותר יש באנה
 נוספה המפורסמת לגזרתה המר. באורז

 — יפה נשארה היא אך חצי״גיזרה׳ עוד
 לתפקידה מתאימה היא במדי־נזירה. אפילו

 אל בדרישה יבוא לא שאיש משום —
לשחק. שתדע מנגנו סיניורינה

בקצרה
ם ד א ט ה ק ש  אירית אידיליה — ה

 המשתקע אמריקאי מתאגרף אודות נחמדה
 צילומים טוב, בימוי באירלנד. בכפר־מולדתו

 מורין וויין׳ ג׳והן של נאה ומשחק מרהיבים
פיצג׳ראלד. ובארי מקלגלן ויקטור או׳הרה,

ה ש פ ו א ח מ ו ר  צעידה נסיכה — ב
 כבסיפורי" שלא אולם בעתונאי. מתאהבת
 ד׳פ־ אודרי באהובה. זוכה היא אין האגדות

פק. גרגורי בורן,

:על ממליץ הזה העולם
 השקט האדם

רשומון
 עולם ועד מעתה

ברומא חופשה

ם י ש נ א
ליל־נז ועקה

 שלונפר,* אברהם המשורר כשנשאל
 השיב קצת, שותה הוא אם במסיבת״קוקטייל

אם קצת. שותה איני ״לעולם : בשלילה
!״ הרבה שותה אני שותה׳ אני

הבול בצירות גם כי לו כשנודע אחר,
 השבוע נולדו הרומנית בצירות וגם גרית

להפוך רוצים אתם ״מה, :תמה בנות,
?״ לרוב כאן

יש משורר זכה במינה מיוחדת למתנה
 מרב״סרן שקיבל חפר, חיים אחר ראלי

 יהודה בן אליעזר של תמונה כיכר, שאול
 יהודה בן ״אליעזר הלשון: בזו הקדשה עם

חפר׳ לחיים — העברית הלשון מחיה

ה הקרב שעבר בעןבוע התחולל כאשר
 כסיוז קפה של כוסות״המיץ בין גורלי
הז מיושביו לכמה ניתנה במדינה) (ראה

 צמאות בפוזות להצטלם מצויינת דמנות
: ביניהם לדם.
שהח מרין, חנה הקאמרי שחקנית •
 את סקרה גבוה, בשולחן הבמה את ליפה

 לזנק כמתכוננת נראתה מלמעלה, המתרחש
ראשי״השוטרים. על

 איש־ (״חצקל״) יחזקאל הקפה •בעל
 את ש.ח הדלפק, בפינת שנשען כפית,

 אחי־ץ, ■מאבק המנה? כלוחם קדימה, ידו
הקיר. אל כשגבו

 יוס־ זאב למעברות התיאטרון מנהל •
 שניצב ושופע״הצעקות, רב״המרץ קוביץ׳

 המגן כנשר פעור׳ ■בפה אנשי״המשטרה מול
קינו. על

 יוסקוביץ פלט אדירה !׳'״גוואלד זעקת
 בחם־ מכסית בשובו מאוחרת, לילה בשעת

 אלתר־ השביעי) (הטור נתן המשורר רת
 אל־ מפי לגערה שזכה לאחר הסביר מן׳

גוואלד, צועק שאני לי איכפת ״לא :תרמן

,ממיתה.״

צועני כריקוד נארדנר אוה שהקנית
עבה רמז יחפות, ברגלים

 את פותח אינו יהודי שאף לי איכפת אבל
קרה.״ מה לשאול החלון

ט ל תי ס ספרו
 הפריע לא שעות־הסגירה על המאבק

 יוב" במוצאי מסיבה לערוך נסית ליושבי
 בקטעי אופיר שי הופיע בה העצמאות,
אב הזמר אחר, שאמן לאחר פנטומימה,

 ליווי, בלי לשיר סרב וילקומירסקי רהם
 שנוכחו קול״ישראל מאנשי לכמה הזכיר

 משכורת לו חייב ששירות״השידור במקום׳
משנה. יותר כבר

 גבר) (דרך יגאל קם מסיבה באותה
 יוצריס שני לחיי כוסו את והרים מוסינזון

 <מלד ומשה אלתרמן נתן גדולים,
 לאחר קטנה לא במבוכה בא שמיר ודם) בשר

סלט. ,מלאה צלחת בפניו שמיר שהטיל
 צלה להטיל האוהבת אחרת אישיות

 אווה ההוליבודית השחקנית בגברים,
 נסיון וחוסר ביופי המצטיינת גארדנר,

 צוענית רקדנית של תפקיד קיבלה דרמתי,
 ביותר לא רמז שהוא היחפה, הרוזנת בסרט

 היי־ ריטה של ואהבותיה חייה על דק
 שיעורים זה לצורך לקבל נאלצה וורת,
 בחורשת" ריאולי, בשם מצועני במחול
רומא. ליד זיתים

ת מ ת א מ-וו־ פל
 ושאל אלון יגאל אל ידיד כשפנה

 הקיבוץ מזכירות של הטלפון מספר מה
 בשבוע, יומיים אלון עובד בה המאוחד,

 את יודע אינו הפלמ״ח אלוף כי התברר
 פלמ״ח איש הידיד, אותו שאל המספר.

י״ אתה פקיד מין ״איזה : וותיק
 התקיימה חג״העצמאות לאחר אחד יום
 פינקל (״מוסד,״) משה סגן־אלוף של ביתו

 המורכבת אגודת״דוברי״אמת, של מסיבה
 חיים סיפר בה וותיקים, פלמ״ח מאנשי

ב צ׳יזבאט* של מאד רב מספר ליכאקוכ
: תוכם
משפחת אם יבניאל, מישישות אחת •

 גבה על עדיין סוחבת ׳100 כבת קוראקין,
 המתמלאים לכל אומרת קילו, 100 של שק
אין זקנה. כבר אני ? יש ״מה :כך על
כוח.״ לי

 חיי על סרט פעם הוצג במנתמיה •
 המקום. יושבי על רב רושם שעשה בטהובן,

 שניים עבדו ההצגה לאחר מספר ימים
 שגזע לא מהם וכשאחד בשדה, האכרים מן
 :למחמאה מפיו זכה חברו, קריאות את

מ ההיא החרש כמו בדיוק אתה ! ״ווללה
!״ הסרט
 ביסיד' גדולטר משפחת מבני שניים •

 אחד אחד. בלילה חליפות שמרו המעלה
 חצות, אחר בשתיים השני ידי על הוער מהם
 בשמיים, המלא הירח את ראה רגליו, על קפץ
״בראבו ירח׳ ״בראבו, : קרא !

״בראבו גאולה, ״בראבו,  חבריה אמרו !
 של השחרחורת קרייניתו כהן גאולה של

ש בשבוע שנערכה במסיבה לשעבר, לח״י
ה את קבלתה עם בירושלים, בביתה עבר

האוני מטעם הטבע למדעי מוסמכת תואר
העברית. ברסיטה

 אכא : חיפה בעירית לעין בולט חידוש
 אחד מקצה עבודתו שלחן את העביר חושי

 דלת מול השני, לקצה רב־הממדים חדרו של
 רואה זו בצורה הפרוזדור. על המשקיפה

בסבי העניינים מתנהלים כיצד בדיוק הוא
הקרובה. בתו

רבים. בלשון גם י

864 הזה העולם


