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ספורט
אופניים

ץ רו ן מ רו ש ה
 ב־ העניה ושטוחה־ברובה, קטנה בארץ

לה האופניים יכלו בנזין, והתמרה דביזים
ל בניגוד אולם הלאומי. כלי־.־,רכב יות

 המלכים גם בהן ונורבגיה, הולנד דנמרק,
 הפכו גלגלים, שני על בפומבי רוכבים

 הישראלי. הכביש על בן־חורג פניים י הא
 ענף בכלל אין בספורט: השתקף זה מצב

בישראל. אופניים
גל על רוכבים מהם שרבים בני־הארץ,

 יכלו ולבית־הספר, לסדנא למשרד, גליהם
ה את שתיארו ביומני־,־־,קולנוע להסתכל
 חוצ־ מרוצי־אופניים של העילאית מתיחות

 ו־ הצרפתי טור־דה״פראנם כמו לארציים,
 עתה, זה שנערפו השווייצי, הטור־דה־סווייץ

 משף גבול עד מגבול הרוכבים עברו בהם
 פורקן בארצם מצאו לא הם ימים. שבוע
רגליהם. למרץ
 החליטו חדשים כמה לפני לנשים. גם
 דחיפה לתת ופרונטפייג׳ •הזה העולם עורכי

 את שהפעילו אחרי העתיק*. לכלי״הרכב
 השנתיים במרוצים האופנועים ספורט מנוע

 בשבוע הכריזו שועלי־שנושון, גביע על
 (ראה לאופניים, מרוץ־השרון על שעבר
 במלון ויסתיים בנתניה שיתחיל )2 עמוד

 של ק״מ 29 מרחק תל־אביב, רמת־אביב,
ושטוח. ישר כביש

 כמו אנשי־מקצוע, למרוץ אינה הכוונה
 אלא ובשוייץ, בצרפת הגדולות התחרויות

 ומבוגרים, צעירים חובבים, שימשוך למרוץ
 לקחת שיוכל ראשון גרעין לגבש יעזור
היוז תקוות היוזמה. את לרגליו להבא
 חובבים, עשרות כמה של תחרות מים:

ה אשר — ונשים צעירות גם ביניהם
מיוחד. ופרם תואר תקבל מהן ראשונה
 גדנ״עי חסון־רגליים, צעיר השבוע אמר

 אף השתתפתי ״לא ראשון: שנרשם ,17 בן
 דיין משה גם יש? מה אז במרוץ. פעם

 ציפורים כשצד רמטכ״ל שיהיה חשב לא
בנהלל!״

נכים
צון 1119 ר ה

תח אף מחמיצים שאינם הספורט, חסידי
מכי איגרוף, או קלה, אתלטיקה של רות
 כסא־הגלגלים מורבג: מנחם את היטב רים

 לחלק הפך הראשונה, בשורה הניצב שלו,
ספורטיבי. מפגן מכל בלתי״נפרד

פצוע אותו כי ידעו מעטים רק אולם

 פונד קירות על נמצאו אופניים ציורי י
 סוף של צבעוניים ובחלונות ההרוסה, פיאה

הנו בצורתם האופניים, אולם הביניים. ימי
 שעברה, המאה בסוף רק התפתחו כחית,
רבים. גילגולים אחרי

ספור הנו בטאו, אל המרותק חוט־שדרד״
ב הצטיינות באותות זב,־, בפועל, טאי

ב שנערכה השלישית, הנכים אולימפיאדת
מספר. שבועות לפני אנגליה,

 הארץ את יצאו פלד משה וחברו, מורבו
המש בשביל ואילו הראשונה; הפעם זו

 זד, היה בן־נפתלי, מיכאל השלישי, תתף
עב ד,שלישיה השני*. •הספורטאי המסע

ה של בהדרכתם ממושכים אימונים רה
 אורטופדית, להתעמלות הישראלי מומחה

 זהבי; אברהם והמאמן ספירו, ראלף ד״ר
 הבלתי־משוכ" הטלות־ד,כידון הפכו ובמהרה

 לזריקות מטרים 6 למרחק מנחם של ללות
מטרים. 15 של למרחק — מסוגננות
 האווירי המסע ספורטיבית. קלחת

 צאתם לאחר ספורות שעות תוך קצר. היה
בבית עצמם את המשתתפים מצאו מלוד

 מניבילי, סטווק והמשוכלל הגדול ר,חולים
 להתקיים צריכות היו שם לונדון, בקרבת

 אחר הדרך, מן מעט נחו הם התחרויות.
הספורטיבית. הקלחת לתוך עצמם את הטילו

 נערכו האולימפיאדה של הראשון ביום
 מנחם ופינגפונג. שחייה בקשתות, תחרויות

 למשחקי נרשם הטוב, במזלו בטוח היה
 אימון כל עבר שלא פי על אף הפינגפונג,

 נאלץ מזלו לרוע אולם זה. בשטח מוקדם
 האנגליים, האלופים אחד עם להתמודד הוא

קטן. בהפרש־נקודות כי אם נוצח,
האולימ של לסיומה עד הבאים, בימים

ל זכו יותר, הישראלים הצטיינו פיאדה,
 שלישי ולמקום בהטלת־כידון שני מקום

 הקפדני האימון או — המזל בשחיית־חזה.
הכל. לאחר הכזיב לא —

 ד,אולמ־ מן שובו לאחר קצר זמן השבוע,
 מתאמן מורבו מנחם נראה כבר פיאדה,

לצאת הסיכויים כל לו יש בפינגפונג:
 עם יחד — הבאה לאולימפיאדת־הנכים

נחו והחלטתו — אחרים ספורטאים ששד,
 דבר אין כי להוכיח באליפות, לזכות שה

הרצון. בפני העומד

 הישראלי בן־נפתלי היה שעברה בשנה *
 זסה הנכים, באולימפיאדת שהשתתף היחידי,

בשחייה. במדליית־זהב

קולנוע
סרטים

□ קו מ ל. ב י פ א ־ ם ק רון9 ס ש
ב כ ו כ  דייווים בט של חזרתה הוא ה

 שבמקום אלא חוה, אודות בהכל תפקידה על
 לה־ הפעם משחקת מזדקנת, במד, שחקנית

 זוהרת כוכבת״קולנוע של תפקיד דיוויס
 הקמטים עם להשלים יכולה שאינה לשעבר,

ב מחפשת ופיה, עיניה סביב הראשונים
 שאיש אחרי האולפנים, באחד עבודה יאוש
יותר. בה רוצה אינו

 הדומה בהכוכב, ההשכל מוסר בחוה כמו
 הוא סאנסט, לשדרות גם רבות מבחינות

 לא, או גדולה שחקנית את אם חשוב שלא
 המביא הגבר, אשה. שתהיי הוא העיקר

סטר הוא בכך, להווכח הנופל הכוכב את
 תפקיד את בהתאפקות המשחק היידן, לינג

ב גורלו את הקושר והישר, הפשוט הגבר
שבר־האשה. גורל
 דייווים. בט כרגיל, היא דייוויס, בט
 תנועותיה המיוחד, קולה שלה, הצפרדע עיני

 כי מוכיחים הטוב ומשחקה הא־פייניות
 של למטען זקוקה איננה כוכב, עדיין היא

 שאיננו, כשרון על לחפות כדי סקם־אפיל,
למקצוע. מאחיותיה כרבות

ן רי תו ס ת מ י ב ן ב לו מ
הבינ ליריד מגיעים אנגליים ואחות אח

דו היריד, בבוקר .1889ב־ בפרים, לאומי
 אחיה של חדרו דלת על האחות פקת
 אתו ויחד שאחיה, מוצאת להעירו, כדי

ה פני עם המלון בעלת נעלמו. הדרו,
 בגפה. באה שהיא לה מסבירה שלה עורב

ה לקונסול רצה מתעקשת, בוכה, הנערה
 מאמין אינו איש המשטרה, למפקח בריטי,

לה.
בפריז, העולם ביריד מתרחש זאת כל
למ ביותר, מותח שאינו אנגלי מתח סרט

 טימונם ג׳ין שבו. המסתורין אוירת רות
 האחות תפקיד את בו משחקת היפר,פיה

 מגלמת שהיא לדמות מעניקה המיואשת
 לה העוזר הצעיר האיש רב. ותום קסם

בוגרד. דירק הוא התעלומה את לפתור

ב׳ ו ת ג ע ו תנ ם ו תי ב ש
 המערכה בת שלו, הנודעת האופירה את

 רוסטי־ (קאבאלריה כפר בן קנאת היחידה,
 ליברטו לפי מסקאני פייטרו כתב קאנה),

 וורגה ג׳ובאני מאת סיפור על המבוסס
 סיצילי־ בכפר ומוות קנאה אהבה, שענינו

 מילו־ מעשה שעברה. המאה בשלהי קטן, אני
 ד,אופירה במת את להפליא ההולם דרמתי,

 עתה מסקאני. פייטרו של המוסיקה ואת
 ניסה גאלונה, קארמינה במאי־קולנוע בא

 סרט לבנות אחורנית, המחוג את להחזיר
 אגב המקורי, הסיפור על ניאו־ריאליסטי,

כ מסקאניים. מוסיקליים בקטעים שימוש
שינוי: ללא שנשארה לעלילה, ליווי

ה צעיר איכר מאני), (אטורה טורידו
 כי מגלה בצבא, השרות מן לביתו חוזר

ל בהעדרו נישאר, (קרימה) לולה אהובתו
 מוצא טורידו העגלון. קווין) (אנתוני אלפיו
 בריט), (מיי סנטוצה של בחיקה קטנה נחמה
 סנטוצה לולה. עם להתראות מוסיף אולם

 והלה לאלפיו הדבר את מגלה הקנאית
הצעיר. יריבו את סכינים, בקרב ממית,
 האופראי הבימוי של המלאכותיות ללא

 עלילת נראית והרצ׳יטאטיב, האריות של
 אריה לסרט. שתתאים מכדי מעושה הסיפור
 הפסקול, על מושרת, העגלון, שיר בודדת,

 מלוו קווין כשאנתוני גובי, טיטו ידי על
 מתמזגות וזימרת־ר,מקהלה שפתיים. בתנועות

ה שכפה הריאליסטי במשחק בקושי אך
 ל־ טוב יותר המסקנה: שחקניו. על במאי

הבמה. על מסקאני

החדשות יום!
תש כי אלה בימים נתגלה בהוליווד •

 לגיל מעל קולנוע, כוכבי עשרה מתוך עה
 בפיאות קרחותיהם את להסוות נאלצים ,35

 בין בסרטים. מופיעים שהם שעה נכריות,
 בינג בני, ג׳ק הנכריות: הפיאות חובשי

 האמפרי גלי, ג׳ין פונדה, ד,נרי קרוסבי,
סטיוארט. ג׳יימם בוגרט,

 הודיע הסוריאליסט, דאלי סלאבאדור •
 שיעשוק המריצה, בשם סרט ויביים שיחבר
במריצה. ד,מתאהבת בנערה

בקצרה
ה ט י ס ר ב י נ ו א ת ה ד ק ו  ויד־ — ר

 הדמוקרטית, רקדנית־בורלטק מאיו, ג׳יניה
ל רגליים, חשיפת תוך זכותה, על לוחמת
ץ :לה עוזרים אוניברסיטאית. השכלה  ג׳

ריגן. רונלד נלסון
 בוגד איננו קופד גרי — ד ג ו ב ה דם
 את ללכוד כדי פנים, מעמיד רק הוא אמיתי

 הדרומי הצבא סוסי את השודדים הבוגדים
ליאנקים. אותם ומוכרים
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 להנהיגו רצוי היה .8 ; חשש .4 ;אסיריך״
 ; גוף חלק .12 ; הכפר סמל .10 ;במוניות
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ה בית״ר ראש .24 ;הן .23 ; חשמל דת
 הקדומה! כמצרים עברית עיר .26 ; ראשון

ה עיר .31 ; הפר בראש .29 ;מדגסקר .27
 ; •קסתדרותית מימון חברת .33 ; קונגרסים

 .38 ;הצאן צעירי ,36 ; ושש מאתיים .35
מזר תבואה .41 ; פיקח .39 ;וימין שמאל

הנחל. ערוץ .44 ; כיצד .43 ; חית

קו המכונית משמיעה בו .1 : מאונך
בסופה״,•.....״ואת .3 ;יפאני מטבע .2 ; לר,

 אבי .7 ;ב... דברים יש .6 ;נשיר פרי .5
.9 ; "מוקשים מגלה .8 ; המדינית הציונות
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 הפרס .11 ; הרצל של ד,פרטיים שמותיו שני
אנ •14 ;בעולם והיקר, הנכבד, הספרותי

 .18 ; באנגלית כאשר, .15 ;באנגלית חנו,
״מצא .22 ; אדמות גואל .20 ;בהמד, מאכל
ב .25 ; יושבים עליו .23 ;״.....מצא אשה,
 ;אלנבי גשר עובר עליו .28 ;המקלע קצה

 מלת .31 ; הרגלים בחיל אישי נשק .30
 הועלה .34 ;אמריקאי גנרל .32 ; אזהרה

 וי; .40 !אצטבה׳ .37 ;סל .36 ;לעקידה
הפעם. ועוד .42

 בפרסי שזבו 876 תשבץ פותרי
:ספרים

 צה״ל. רוזנשטראוך, יהודה,
 משוחררים. חיילים שיכון רוזנבוים, חיים

פתח־תקוה.
ירושלים. יפר,״נוף, זיסמן, אפרים
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