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סרטים

חוור קא«ידו דון
 הקטן עולמו של רגילה הבלתי הצלחתו

 זוליאן הבמאי, את המריצה קאמילו, דו! של
 שלא (כנראה המשך לו לעשות דיביבייה,

 כרוב שהוא, קאמילו, דון של בשובו סיף)
קודמו. מאשר יותר הלש ההמשכים, סרטי

ההפ גירס העדר היא לכך הסיבות אחת
 קאמילו שדון מראש יודע הצופה תעה.

 ראש דרישת לפי שחזר המזג, חם (פרננדל)
 לו, ויוכל אתו יתנצח לכפר, פפונה העיר
האהוב. שונאו כתמיד יהיה

 על בעיקר הדגש מושם כבקודמו, שלא
 קא־ דון בין מאד המשעשעים הדיאולוגים

נע כן ופפונה. קאמילו דון וישו, מילו
 הכימר של התוקפנית פעילותו זה בסרט דרת

 אחד שולחן אף בו זורק אינו הוא הלוחם.
 איגרוף). בתחרות פעם משתתף זאת (לעומת

 הראשון בקאמילו לטעון הקתולים יבלו אם
ה הפעם יכולים קומוניסטית, תעמולה שהוא

ריאקציוני. הוא שהשני לטעון קומוניסטים
נבל בד קל לא

 וריאציה מעין הוא האיש היה גבל
 שול־ באד של סאמי את מריץ מה הספר על

 נרתע שאינו צעיר סרטים מפיק אודות ברג,
 כדי דעת וגנבת קשיחות רמאות, מהונאה,

 שלא אולם ההצלחה. סולם שלבי על לטפס
 שילדס, יונתן של דמותו משכנעת, לא כסאמי

 דאגלאם, קירק על־ידי רב בכשרון המשוחקת
בנבליותה.
 בזכרונם העוברים צילומי־החזר בשלשה

ו ביותר לו המקורבים האנשים שלשת של
 (א) : שילדם כי מתברר ממנו נפגעו אשר
 אחרי סאליבן) (בארי הבמאי חברו את רימה

 לביים, שרצה תסריט במרמה ממנו שהוציא
 מלנה עשה (ב) מפורסם, לבמאי אותו מסר

 חיזר גדולה, כוכבת והיפה השיכורה טורנר
סרטה, שנסתיים אחרי אותה והשליו אחריה,

קאמילו״ דון של כ״שוכו פרננדל
אגרוף עם שולחן, בלי

 (דיק האורח התסריטאי יוטרד שלא כדי (ג)
 (גלו- היפהפיה אשתו על־ידי מעבודתו פואל)

 יפה־ בתפקיד הקצרה שהופעתה גראהם, ריר,
 את משאיר וחמודה קפריסית דרומית פיה

 הבעל, עם נוסע הוא הסרט), כל על רשמו
ה בדמותו מאהב יהיה שלאשה לכו דואג

 רולנד. ג׳ילברט הלטיני המאהב של אלגנטית
מטוס, בתאונת נהרגים והמאהב האשה
 אולם אותו. שנאו וכולם נבל• היה הוא
 הסכימו, חדש, סרט לעשות מהם ביקש כאשר
הכל. למרות

 מספר הוא כי נאמר האיש היה נבל על
 בשינויים סלזניק או. דוד של חייו קורות את

 האוסקר פרסי כמה למרות והכרחיים. קלים
ל הודות בעיקר למדי, סימפטי הנבל שקבל

 קירק של ומשחקו מינלי וינצ׳נטה של ביטויו
 הסרט את החסונות כתפיו על הנושא דאגלאס

כולו.

:על ממליץ הזה ׳העולים
_____________קאמילו דון של שובו

867 הזה העולם

ספורט
כדורגל

אמת שד דגע
ה לנהירתם חשוב גורם הוותה הסקרנות

 למגרש כדורגל חובבי אלפי כמה של שבוע,
 השחקנים מרבית של הופעתם ביפו. באסה

 במשחק לדרום־אפריקה במסע שהשתתפו
 רבה במדד, האפילה תל־אביב והפועל מכבי

 רבע־הגמר משחק : ההתמודדות סיבת על
הישראלי• הגביע של

 הסיכוי למרות גדולה היתד, האכזבה אך
 בגביע*. גם יזכה במשחק שהמנצח הגדול

 שיעמום אחז הפתיחה לאחר דקות חמש כבר
הצול המבצעים את שזיכו הצופים רוב את
 פינג־ זה כדורגל, לא ״זה צחוק. ברעמי עים

קבו שתי כאשר מהיציע נער קרא פונג״
 גילגלו הישראלי הכדורגל של הפאר צות
 בשיטתיות יריביהם לרגלי ישר הכדור את

בינונית. רמה בעל אימון שהזכירה
 המהולל גלזר שייע זכה לגלוג פחות בלא
 פעם אף נפל לא הוא : חדש שיא שהשיג

 את לבלף לא שער, פרוע היה לא אחת,
 ידעו שמעטים הסיבה הלבנה• תלבושתו

 לעלות כלל אבה לא הדינאמי החלוץ : אותה
 עבר אותו הנתוח של טריותו בשל למשחק
 לשחק הסכים בעצם־קדקדו, אפריקה בדרום
שערים. להבקיע התחייבות ללא לבסוף

ב רק בא אמיתי כדורגל הוצג בו הרגע
הקי מרימוביץ (״יוסלה״) יוסף ,68ה־ דקה
 כדור שלח מכבי, של המחונן השמאלי צוני

תו את קבע הימנית, השער לפינת מסחרר
.0: 1 מכבי בנצחון הדרבי צאות

I אתלטיקה
הארבעה

 של אתלטים עשרות כמה יצאו השבוע
 שלא צנועה לתחרות לפתח־תקוה הפועל

 מי למעשה קבעה היא רגילה. תחרות היתד,
 מהארבעה אחד יהיה לפינלנד, החודש יסע

 הפועל־ם ספורט ארגון בתחרויות שישתתפו
בהלסינקי. הפיני

ל בקפיצה אסיה אלופת קראוס, אהובה
 להבחן נזקקה לא )866 הזה (העולם גובה
 מכפר־חיים, חברתה אך ברשימה, להכלל כדי

לה עילאי מאמץ עשתה פולונסקי, עטרה
 דיסקוס. בזריקת לשמה ראוייה תוצאה שיג

ה גבה ישראל אלוף אחר, דיסקוס זורק
 במגרש נוח עצמו הרגיש גלין אורי קומה

 אותו מזכה שהיתר, תוצאה קבע אגודתו,
 צורף הוא גם מנילה, במשחקי ראשון במקום

לרשימה.
 האחד־ואין־שני-לו הווה התחרות שיא את

ו תחרויות לעונת הזדקק שלא טבק דוד
 יריבים עדיין לו שאין להוכיח כדי אמונים
 לאורך מסחררת בדהרה הקצרות. בריצות
 26,־ד בן ההתעמלות מורה עצר המסלול

ה בנקודה מדי־הזמן מחוגי את מבית־עובד
ה את סגר שניות, 10.7 : לשיא קרובה
 ערך איתו לטיול הצטרף הקצרה, רשימה

ה במשהקים השתתף כאשר שנתיים לפני
בפינלנד. אולימפיים

m בת i דקות דתמש
 למדעי־ חרוצה סטודנטית היתד, לבר דינה

 לכך פרט קמברידג׳, באוניברסיטת הרוח
 לדעת נוכחה הריצה, למסלול פעם מדי יצאה

מספי והתמדה כח צברה שנותיר, 22ב־ כי
מטרים. 800ל־ מרוצים בכמה לנצח כדי קים

 הנשים על מקובלת היתד, לא הקשה הריצה
 לבריטניה רק ההתענינות את צמצמה בעולם,
הס לבר דינה אירופה. מזרח ארצות ולכמה
 בשורות בהישגיה רק בינתיים לכן תפקה

הריצה. לה שהביאה ובכדור בעת־נות צנועות
 אלר, סטודנט עורר שבועיים, לפני כאשר,

 מיל בעברו אדיר עולמי רעש בניסטר רוג׳ר
מ בפחות בהיסטוריה הראשונה בפעם אחד,

 דינה מיהרה ),864 הזה (העולם דקות ארבע
 לנשים, העולמיים השיאים ברשימת להציץ
 שניות בכמה עמד המיל שיא כי לדעת נוכחה

החמישית. לדקה מעל
 שבועיים משך היו הצעירה לסטודנטית

ה אך המכללה, הנהלת עם רבים ויכוחים
נת המסלול על שהקדישה המייגעת עבודה

 נשברה השבוע חיוביות• תוצאות לבסוף נה
 דינה דקות). 4:59.6( החמישית הדקה גם

 חמצן הפיחה בניסטר, לרוג׳ר לבת־זוג הפכה
 כה שהוכה הבריטי הספורט בריאות טרי

בבודפסט. הכדורגל מגרש על קשות

 קבוצות עם לשחק לה שנותר מכיוון •
 מכבי פתח־תקוה, הפועל כמו יותר חלשות
חיפה. הפועל או נתניה

וחדת מ• הצעה

הוה״ ״העולם לקורא■
 לאפשר הזה- ״העולם מערכת של חדשה תוכנית כמסגרת

עתה מציעות מוזל, בתשלום מובחרים ספרים לרכוש לקוראיה

הוצאתמערכת
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של ושזה
 העומד הספר ברכישת

הבא בשבוע לאור לצאת

השאר ונר זרק וו אני.
סארינגר ד. י. מאת

 המבקר על־ידי כונה זרק גליון של 19 בעמוד מתפרסם מתוכי אחד שפרק זה, ספר
מאז ביותר הטובה האמריקאית ההומור כ״יצירת הניו-יורקר של הספרותי

פין. והאקלברי סוייר תום •

ל־ נקכע הספר שמחיר כעוד

2.100 ,
במחיר הזה״ ״העולם לקוראי יימכר הוא

קלקר ל״• 1.250

 בהם שהראשון תווי־הקניה, שלושת את יאסוף אשר קורא לכל תינתן זאת הנחה
 הזה. העולם של הקרובים הגליונות בשני יופיעו הנוספים והשנים זה בעמוד מודפס

 הראשונה המהדורה מז טופס לעצמם להבטיח המעוניינים הקוראים מתבקשים כן
ר למלא ב  הזה, העולם למנהלת ולשלחו כאן הרצוף ההזמנה טופס את ע ו ב ש ה כ
האוסף. השלמת לפני עצמם תווי-ר,קנייה במשלוח להתחיל אין •136 ד. ת. ת״א,

אני,

 השאר וכל ניו־יורק

1 קנייה תו

הזמנה טופס
השאר״ וכל ניו־יורק ״אני, לספר

השם

הכתובת
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