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 חרות ח״כ של האחרונה חכמתו
 משך שהקשיב אחר :כאדר יוחנן ד״ר
 רוקד! ישראל הפנים שר של לנאום שעה

הכ של הפנים בועדת תקציבית נקודה על
 כוח לי ואין עייף׳ »אני :אותו שיסע נסת

 אתה האם זאת בכל לי תגיד שמא תפיסה.
?״ נגדה או ההצעה בעד

 ג׳יימם הארץ איש הכנסת, סופרי דייקן
 מפוזר. נעשה שהוא גילה רוזנטל (יעקב)

גפ קופסת דקות כמה משך שחיפש אחרי
 ״אני : מיואש הכריז, בידיו, שהיתר. רורים

!״ כנסת חבר להיות מתאים כבר
 התשע בן בנו סנה, אפרים כששקל

 דרכו את השמאל מפלגת מנהיג של וחצי
 :הסיבה רופא. להיום לא החליט בחיים,

 ואחותי ילדים •רופאת אמו עצבים, רופא אביו
ה היא. גם רופאה להיות מתעתדת תמרה

כדור : כעת אפרים שוקל אותן אפשרויות
׳ בלש. או מהנדס מקצועי, גלן

 גרינוואלד" משפט מהנהלת שפרש אחר
 פרקליט של הראשי עוזרו החליט קסטנר

 מקצוע* בשנוי לעיין תל, אמנון המדינה,
 ירושלים׳ ברחובות התהלך הוא הוא. אף

״לקיבוץ אלך ״אני : חייכני ביאוש הכריז !
לכדור ישראל נבחרת של הימני המקשר

 אפריקה לדרום יצא גולדשטיין, יוסף גל,
מליונר בת עם להתחתן : חשוב למבצע

 המשחקים 11 בין לפגוש הצליח אותה יהודי
אפריקה. בדרום ערכה שהנבחרת
 ומנהל כסית קבוצת חבר אחר, כדורגלן
 בזבז לא מילוא יוסף הקאמרי החיאמרון

 הוא מסר באירופה. בנסיעותיו זמנו את
אב הקאמרי נהג לקבוצה, לחברו במכתב
 פגישה אחר דשא, הגדול). (פאשאנל ייה®

 נבחרת של המזהיר השמאלי מקשרה עם
 ״דיברתי :פושקט פאראנץ הונגריה,

 אם ימני מקשר לשחק מסכים הוא אתו.
 מהר, תחליטו אז *• מרכזי חלוץ אשחק אני
עסוק.״ מאד (פושקט) הוא

אשר אחרים, נבחרת שחקני ארבעה
 חודו־ יעקב גלזר, יהושע כאלוט,

 ומתן משא מנהלים שניאור ויצחק רוב
 יצטרפו אם דרוס״אפריקאיים. שליחים עם

 במשרות יזכרו הדרום־אפריקאית לנבחרת
ביוהניסבורג. ומכניסות נכבדות.

במ בוצעו מעניינות ספורטאיות הופעות
 מק־ כרוס המענק למנהל פרידה סיבת

 ידיה על הילכה שמזכירתו אחר ו דניאל
 שיחתי מנהל ז כוחו את להראות החליט

 בקפיצה שעבר פרלמן, מויש המודיעין
הכבוד. לאורח מעל

 בקבוצת מילוא של הקבוע תפקידו *
שמאלי. קיצוני : כסית

סרטים
ם ד ר א ב ד וודיון ו

ו נוסף סרט הוא אחר מעולם אורח
 הדמיוניים. המדע סרטי בסדרת אחרון לא

 מין נוספת, פעם טרד, הוקם הווארד הבמאי
ל אותו הוריד המאדים, מן אנושי לא יצור

 מדע אנשי משלחת חונה שם הצפוני, קוטב
 מ־ שהוזעק צבאי מטוס וצוות אמריקאיים,

 רדיו־אקטיביות על שהודיעו אחרי אלסקה
במקום.

 בקרח, קבורה מעופפת צלחת מגלים הם
 ומבעית, ענק יצור ״הדבר״, את אתה ויחד
 והייצור נמס, הקרח למחנה. מביאים הם אותו

 ומוצץ אנשים שני תולה במקום, משתולל
 משאיר הוא סביבו. בלהות זורה דמם, את

במ מצמיח הכלבים, בשיני אחת זרוע בקלות
אחרת. קומה

 החברה מצליחים שעתיים, מלחמת אחרי
 עצמה בעל חשמל בזרם ״הדבר״ את להשמיד

 לו. יכלו לא ומים אש שכדורים, אחרי חזקה
הצ תוך מסתיים בשיעמומו, המשכנע הסרט,

 : הפועלות הנפשות אחת של דרמתית הרה
 ובכל מקום בכל ! המשמר על עמדו ״הזהרו,

!״ נוספת לפלישה צפויים אנו שעה
ם שיס שתי ג נ

 לתוך האלגנטי אפו את תוחב פואר טיירון
ב בלדר בתפקיד איטפריאל במלון צרות
 הנרדף האמריקאי, דפרטמנם הסטיים שרות
קו סוכנים על״ידי וטריאסט אוסטריה ברחבי

 ובו מסמך ממנו להוציא המנסים מוניסטיים
בש השיג אותו ליוגוסלביה הפלישה תאריך

 ה" ידידו אחר, בלדר דפרטטנט הסטייט ביל
הסוכנים. על״ידי ברכבת שנהרג טוב,

 ובמתחה בסכנתה משכנעת הבלתי בהרפתקה
אמרי אחת נשים, שתי כמובן, גם, מעורבות

 ניל) (פטריציה ועשירה עליזה אלמנה קאית,
 נף). (הילדגרד מאד מאד חשודה רומנית ואחת

 שעון בתוך שעות משך נמצא החשוב המסמך
 ידע שאיש מבלי ההרוג לידידו שייך שהיה
 רבות (התנקשויות רבים ארועים אחרי זאת.

 תפקידו, את המשחק היפה, הבלדר של בחייו
 מתברר וברישול, בשעמום כביכול, המותח

 בה חשד הסרט כל שמשך היפה הרומניה כי
בס היא — קומוניסטית מרגלת שהיא פואר

 הקומוניסטית דווקא היא והאמריקאית דר,
הארורה.

ת ק ר ם מ רי בו ת1א9■ ד י
 בבל סערה השקט באוקיאנוס המלחמה

 בזו טובעו יפאניות שיירות״אוניות עוז.
 ליווי 12ב" שטובעה מהן, מאחת זו. אחר
 להגיע שהצליחו מלחים, 32 שרדו ,1944

אנאטאהאן. השומם האי של חופו אל
 שרידי ואשה, גבר באי מצאו הניצולים

נוכחותה המלחמה. בתחילת הגדול הפינוי

 גברים ושלושה שלושים בין אחת אשד, של
ה האנושיים היחסים מערכת את עירערה

 דבורים כמו עליה, נאבקו המלחים מוסכמים.
 מהם שמונה מלכתם. על הנאבקים זכרים
 והפכי כמעט האחרים שונים, באופנים נרצחו

לפריצי־חיות.
 לעלות האמריקאים ניסו המלחמה בתום

 שלא המלחים, אולם הנידח. האי חוף על
 פניהם את קיבלו כניעת״מולדתם, על ידעו
 רק ברשותם. שנשאר האחד המקלע באש

 את המאשר ומכתב ממושך משא״ומתן
 אותם עורר היפאניים, מהשלטונות הכניעה׳
להיכנע.

 היתד, אנאטאהאן פרשת לסרט. הזמנה
 מוכשר סרטים במאי לכל ברורה הזמנה
 האוסטרי" הבמאי כוחו. את ולנסות לבוא

 שהסריט מי פון־שטרנברג, יוזף אמריקאי
 דיטריך מארלין של הראשון סרטה את

הוא :ההזמנה את קיבל הנחול, המלאך
 ג׳ונגלי של הטבעיות התפאורות את העתיק

 יפאן בירת קיוטו, של לגניה אנאטאהאן
מוכ יפאניים שחקנים בהם הציב העתיקה,

 )20( הצעירה נאגישי באקיימי בחר שרים
 עובדי" מיטב את שכר הגיבורה, לתפקיד

 ניגש העולה, השמש ארץ של ההסרטה
במרץ. למלאכה
 פון" כי פרי, תישא המלאכה כי היה דומה

 אולם חדש. קולנועי לשיא יגיע שטרנברג
 ההד" לאסכולה טיפוסי משגה עשה הבמאי

המ בפרטים להתעניין סירב הוא ליבודית.
 להיפגש הסכים לא הפרשה, של ציאותיים

ה לו כשניתנה המציאותית הגיבורה עם
 אנאטאהאן ״סיפור זאת. לעשות הזדמנות
 שטרנברג. אמר אותי,״ מעניין אינו במציאות

מי ואורגניות מחרידים מעשים שם ״אירעו
 העובדות את אעמיד אני שנים. שנמשכו ניות

יותר.״ אהוד באור
ר הוצג כאשר אכזבה. התוצאה פו  סי

 כי התברר העולם, ברחבי אנאטאהאן
 שטרנברג, בפי אהדה ם גלש שנקרא מה

 הפילוסופיה חסר הפשוט, הצופה בפי נקרא
 שיעמום בשם האמנות, תורת וידיעת העמוקה

ראשונה. מדרגה

ישראל
א עוד ה ל ד ב iin א n p n

 שולחת שנה אלפיים של״אחרי שמש
 של-אחרי- דייגים ראשי על קרניה את

 פני על מתרוצץ צעיר מורד, אלפייס״שנה.
 בחלון, ילדונת אל מחייך דימעסירה, עכו

 שהוא עד בשוק, תגרים בעל״בית״מלאכה,
של מועצת־העיר :החדש למקומו מגיע
 באמריקה גם קטנה. עיר זאת מעברה עכו.

! המאוחדת למגבית תרמו עוני. שבונות יש
בסר ולהבין לראות היה אפשר זה כל

בשביע שהוצגו קרן־היסוד, של טונים

גאגישי אקיימי שחקנית
מיניות אורגיות מחרידים, מעשים

 תוצרת משועמם. עתונאים קהל לפני שעבר
למט לייצוא כמובן, נועדה, זאת מפוארת

 הסרטונים בספק. מוטת אינה שכוונתן רות
 מולידים והמעברה, בעכו יום ,סהסי תנובת

 שנה אלפיים עוד שיעברו ההרהור את
 ראויים סרטונים בישראל לייצר שידעו עד

לשמם.

בקצרה
 מפוקפק, עבר אחר מנגנו, סילבנה — ה נ א

מלודרמתי. בחיים. ביעודה בנזירות בוחרת

תי ת ש ו ט ו ר ה פ ו ו ק  של סרטו— ת
ותו קטן נאפוליטני כפר על קטטליני רנטו

ואופטי טוב־לב מקומי, הומור מלא שביו׳
מיות.

שר כל י לך לי, א ת ת  סרטזמר — נ
 מרג׳ ומריבותיהם. רקדנים זוג על בנאלי
לואים. מוניקה צ׳מפיון, וגואר

י נ ה א ד ו ו ת  אינו צעיר כומר — מ
 יודע והוא יודע, שהוא מה למשטרה מספר
באקסטר. אן קליפט, מונטגומרי המון.
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