
חופה״* כלי ״קידושין של הזוגות חמשה
נחפז השופט

קולנוע
סרטים

דה־פאקטו נשואי!
 מור) (ויקטור בוש מלוין שופט־שלום

 מקבל נישואין, לעריי היתר קבל עתה שזה
 גולדווין סטיב שלו, הראשון הזוג פני את

 וראמונד, חמוץ־פנים, רדיו קריין אלן), (פרד
 להם שהובטחה רוג׳רם), (ג׳ינג׳ר סטויארם

 וגברת״ כ״מר ברדיו וחשובה גדולה תכנית
 קידושין הסרט מתחיל כך יתחתנו. אם

חופה. כלי
ה התובע מגלת מכן לאחר שנים כשלש

 שבוע נישואים לערוך נחפז השופט כי כללי
 חמשה וכי לתקפו, רשיונו שנכנס לפני

 נשואים אינם זה שבוע משך שחיתן זוגות
 הידיעה את המבשרים מכתבים החוק. לפי

:אל היינו הזוגות׳ אותם לכל נשלחים
 מונרו (מארילין נורים והגברת האדון •
 במבוכה, עצמם את המוצאים וויין), ודוד
מיסיסיפי״. ״מרת בתואר זכתה שהיא אחרי
 החוסך קלהרן), (לואים נפט מיליונר •

 אשתו שביימה גירושין שערורית לעצמו
 את לקבל כדי גאבור) (זא־זא הבלונדית

רכושו. מחצית
 (פול וודרוף הקטור בדימום ז׳ואן דון •

 חולם בשמחה, המכתב את הקורא דאגלאם)
 לשעבר, וירידותיו שלו הרווקות תקופת על

 קאטי אשתו, כי למסקנה ומגיע התעורר
בזול. יותר לו עולה ארדן) (איו

 בראקן) (אדי פישר ווילסון הטוראי •
 שנוצר. המצב מן מוקסם שאינו היחיד הוא
 (מיצי ואשתו לקוריאה להשלח עומד הוא

 לכמה עורק הוא לתינוק. מצפה גינור)
שוב. להתחתן כדי שעות

 ה«כו הגלדווינים, הראשון, לזוג אשר
 מעל נשמעים שהם בעוד לפרדוכם, חייהם

ב ביותר והעליז המאושר כזוג גלי־האתר
 על זה נמאסו בחיים הרי הברית, ארצות

 אולם מאד, לעליזים אותם עושה המכתב זו.
שוב. להנשא מחליטים הם האחרון ברגע

 ידי על נכתבו אלה משעשעים מצבים
 נאנלי כתסריטאי, גם הידוע הסרט, מפיק

 ונעים מבדר אפיזודות סרט זהו ג׳ונסון.
ובחן. בקלילות המשוחק

ע ש ם הב של מו ה
 על בלשי סרטמתח הוא הארבעה סוד
 שוטר מושלם. פשע של ושקיעתו עלייתו
 ידועים פושעים שלשה מגייס קשיש מפוטר

 קנזסם־ בבנק דולר מיליון יחד לשדוד כדי
 את מכיר אינו ואיש פנים, רעולי כולם סיטי.
עצמו. לשוטר פרט רעהו,

 הנתפס פיין) (ג׳ון טנדר נהג מסבך השוד
טי ממנה מקבל המשטרה, על־ידי במצוד

משו הוא כאשר הבריאה. לבטנו חולה פול
 לתפוס מחליט הוא הוכחות, מחוסר חרר
מצ שהוא מובן האמיתיים. השודדים את

ליח.
 מכות־ כולו רצוף כשלעצמו המותח הסרט,

 משחיתות שאינן סופו, ועד מתחילתו רצח
 הגברי, פיין ג׳ון של הנאה פרצופו את
מ הסופית הנשיקה את לקבל שיוכל כדי
 התסריט, רצון לפי שהיא גריי, קולין פי

הראשי. הגנגסטר של בתו
חביבים שוטרים

 ובבמוי רב במתח המצטיין בריטי סרט
 במצור אשה הוא ובלתי־מוגזם, טוב

 (ג׳ק בריטית מטעים בעלי משפחת אודות
 המגינה במלאייה קולבר) וקלודט הוקינם

ה טרוריסטים. של התקפה מפני חוותה על
 השוטרים את מראה פניות, חסר שאינו סרט,

ל מוכרה בלתי לא בתלבושת הבריטיים
 חביבים כולם הם השוטרים הישראלי. ציפה

חוות של לגדר שמעבר והמלאיים ונעימים,

רוצ טרוריסטים, כולם הם המטעים בעל
וגנבים. חים

 לחזור העומדת בעל״המטעים, של אשתו
 בעלה באהבת חזרה זוכה למחרת׳ לאנגליה

הו בחווה, אימים יום עוברת שהיא אחרי
 עוזרים ההסתערות. את בעצמה כמעט דפת
 כלים ברן, ומקלע יד רימון אקדח, לה:

 כל רבה. בוירטואוזיות מנגנת היא עליהם
קולעת. יריה
שהוז קולבר קלודט של תפקידה את
 להיות כדי הברית מארצות במיוחד מנה

הצ באותה למלא יכל־ קופתי, כוח־משיכה
 הרפ־ מקומית. בריטית שחקנית כל לחה

 לב על מתקבלות מסמרות־השיער תקותיה
 והמתח המוצלח לבימוי הודות רק הצופה
הסרט. של הגבוה

בקצרה
ה גם ל ז ו כ , י ת ו ר ק  פא־ גיאורגי ל

 אחת שנה תוך מגלה מהגר, גרוזי פאשווילי,
האפש גדולות ומה אמריקה, נפלא־, כמה

ה פרר, חוזה בה. מוגבלות הבלתי רויות
 את לטהר כדי בסרט מופיע המצויין שחקן
 שהאשימו ואנשיו מקארתי ג׳ו בעיני שמו
 את להחרים ניסו לקומוניזם, בנטייה אותו
עוז דה־ברז׳אק״. ״סיראנו הקודם סרטו

האנטר. קים (בסרט) לו: רת
ת ו י נ ל כ , ה ה ל ו ע פ  של גבורותיהם ב

 חביבה כה שהיתה המוטסת הדיביזיה אנשי
 הבריטיים הסרט יצרני הישראלי. הקהל על

ה בתפקיד בריטי שחקן כי כאן גם החליטו
לאד. אלאן את הביאו קהל, ימשוך לא ראשי

, ו צ מ ר ט נ י  הראשון ההוליבודי סרטה א
ה לנגינה מורה בתפקיד ברגמן, אינגריד של

 למענה משפחתו את העוזב בכנר מאוהבת
הווארד). (לסלי

 פול גינור, מיצי בראקן, אדי : מימין *
 זא׳זא קלהרן, לואיס ארדן, איו דאגלאס,

 ג׳ינג׳ר וויין, דוד מונרו, מארילין ;אבור,
אלן. פרד רוג׳רס,

ספורט
אתלטיקה

הכ1ה קציר
 איש אלף 15 בן קהל ישב שעבר בשבוע

 אחד אחרי במתיחות עקב שוטף, בגשם
 ביותר המרתקים הספורטיביים המאורעות

 :המעמר שוייץ. ברן, :המקום השנה. של
 באתלם־קה אליפות־אירופה על התחרויות

קלה.
בינ תקרית של בסימן נפתחו התחרויות

המ 28 הסתדרו בתהלובת־הפתיחה : לאומית
 לגרמניה האלף־בית. סדר לפי המתחרות דינות
 את עורר והדבר — הראשון המקום נקבע

הנאספים. מן רבים של חמתם
 לעשרת בריצה היתד. הראשונה התחרות

 :איש הפתיעו לא התוצאות ■מטרים. אלפים
 ר.צ׳־ הקטר הראשון במקום זכה הפעם גם

 הגמר לקו הגיע זאטופק, אמיל כוסלובקי,
ה זמן — שניות 50ו־ דקות 28 של בזמן
העולמי. משיאו ניכרת במידה נופל

 מירוץ־ נערך כאשר שנייה. תקרית
 . שנייה בינלאומית תקרית אירעה המאראתון,

 חבר אולם ראשון. הגיע פילין׳ הרוסי, הרץ
 למסלול, בכניסה טעה שהוא קבע השופטים

 קאו־ ויקי הפני׳ לרץ זר־הנצחון את העניק
ודינן.

 לקהל נכונו מטר 5000 למרחק במירוץ
 מישהו נמצא סוף סוף :גדולות הפתעות

 קוטם׳ הרוסי, הצ׳כוסלובקי. הקטר את שניצח
 של חדש עולמי שיא השיג ראשון, .הגע

 שלישי, הגיע זאטופק שניות. 56,4 דקות, 13
צ׳אטוויי. הבריטי הרץ אחרי

 תחת• מסמר את שהיוו הריצה, תחרויות
 1500 למרחק בריצה נסתיימו יות־האליפות

 תובב־המתת: הקהל אוכזב לא הפעם גם מטר.
 שיא־המייל, שובר הבריטי, באניסטר רוג׳ר

לא הראשון במקום זכה )878 הזה (העולם
ניילסן. הדני, יריבו עם מרתק קרב חר

ב התחרויות גם היו ■מרתקות פחות לא
: אחרים שטחים׳

 נקלה על זכה צ׳ירבאקוב לאוניד הרוסי •
משולשת. בקפיצה

 /ציו־ אלכסנדרה הרוסית הספורטאית •
בקרנדהתמיש.־,. הראשון במקום זכתה דינה
 השיג גיקיגן סויני הפיני הכידון מטיל •

 למרחק כידון בהטילו מצויינות תוצאות
מטר. 78,37
 עולמי שיא השיג קריבונוסוב הרוסי •
מטר. 63,34 : פטיש בידוי

 המשלתת הציעה האליפות משחקי בסיום
 היםנון את לנגן כמנצחת, שהוכרזה הרוסית
 בכל סרבה המשחקים הנהלת אולם ארצה•
 של ביטוי לאפשר »אין כי השיבה תוקף,

 ספורכי- תחרויות בעת חולנית לאומנות
ביות.״

 ההימנון, על לוותר נאלצו נעלבו, הרוסים
 המדאליות 16 : שלהם הזהב בקציר להסתפק

 הספורטאים ידי על נצברו אשר הנוצצות,
שלהם. המעולים
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