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ישראל

ותעמולה תקרות
 מזל לה אין הישראלית הסרטים תעשיה

 עובדה ממש. של הסרטה אנשי אולי או —
 אבן כי נודע כאשר השבוע שוב נזדקרה זו
 פיר־ בצעקנות לוו שצילומיו מיל, כל על

במ (ובראשש מפיקיו ואשר ילדותית סומית
 יהיה כי אחת לא הודיעו להולר.) אריה אי

 עונה, אינה 24 גבעה יריבו לפני להצגה מוכן
התמו מן וכמה כמה ועיקר. כלל מוכן אינו
 עד רב זמן יחלוף מחדש, להסריט יש נות

הסרט. יוצג אשר
הבכו שהצגת עונה׳ אינה 24 לגבעה אשר

 הפיצה בירושלים, השבוע מתקימת שלו רה
 צנועה הודעה הסרט, מפיקת זיקאור, חברת

 במאי של •תמונותיו את המלווה המוסיקה על
 רבים שקוראים מאחר דיקינסון. מתורולד
ה בעת חסרות הקולנוע במדור כי התלוננו
 ככתבה. בזה מובאת היא בדיחות, אחרונה

ב מובאות העורך של והארות הערות כמה
סוגריים.

הות ...המוסיקה כולו. לעולם מאחל
 חזקה ישראלית השפעה לה ויש לסרט אמה

 זיק־ חברת דאת היא המצויינת (העברית
 בלתי אפשרויות נותנת הסרט עלילת אור).

 ש־ כיון ישראלית מוסיקה ליצירת מוגבלות
דו (הסרט הארץ. שחרור מאבק היא עלילתה

ה מן כמה אנגלי, הוא הבמאי אנגלית, בר
 חיים בן פאול מר ישראלים) לא הם שחקנים
 לשירו מוסיקה ליצור זו בהזדמנות השתמש

 תשכח ירושלים, אשכך ״אם המלך דוד של
 הקרבות של קטעים מלווה המוסיקה ימיני...״

 כפי הפרוע, המזרח (מרט העתיקה בירושלים
 בתוך מתרחש העלילה של זה קטע הנראה).

 את שרים החיילים, לדך. משגב חולים בית
 כי ששמעו לאחר אשכחך״) נ״אס הנ״ל הלחן

 את לצאת ועליהם הערבים בידי נפלה ר הע
 נוגעת למוסיקה ראוי ללב נוגע (סרס העיר
ללב.)

 בן פאיל מר לקח בנגב הקרבות לרקע
 ״אורחה פיכמן יעקב מר של שירו את חיים

 ועבדו זהבי, דוד למר מוסיקה — במדבר״
 מוסיקה חבר כן כמו סימפונית. למוסיקה
המב ב(נגב) שצולמו לקטעים מאד מקורית

 ועתי- המקום מסתוריות את למאד עד ליטים
קיתיו.

 בשנת ארצה עלה חיים בן פאול מר ...
 התפרסם שם כבר מולדתו. עיר ממינכן 1933

 שתי חבר בארץ וכפסנתרן. מלחין כמנצח,
 (שלושה פרס את קיבל כן וכמו סימפוניות

 מאז אנגל. !) לא לא... לא... :... ניחושים
כולו. בעולם שמו יצא

ר עי  במאי דיקנסון, מר -. אכל מאד, צ
המו את לחבר חיים בן למר הציע הסרט...

 על נעלב הנראה כפי חיים (בן לסרט. סיקה
 נאלח כה למשהו מוסיקה אצלו שהזמינו

 שוכנע חיים בן שמר לאחר )— אבל כסרט,
 לסרט מוסיקה יצירת כי דיקנסון מר ידי על

השחק כל את ניפוגשימ ביותר מענינת היא
 בעלי אחרים מלחינים וגם והשחקניות) נים
 חיים, בן מר של נשמו שלא עולמי(הגם שם

 וקופלנד פרוקופיף שוסטקוביץ, כמו כמובן)
 בן מר הסכים לסרטים, מוסיקה מחברים

 (העברית, עצמו על המשימה את לקחת חיים
זילןאור>. חברת של היא שנאמר, כמו

 לשמוע מוכן הקהל עכשיו זיקאור, בסדר,
הנפלא. הסרט את

סרטים
דעה השפעה

 היה, רספוטין, נביא, עצמו ששם האיכר
 בעל :הרגיל מגדר יוצא אדם ספק, ללא

ש גברא וכח אדיר גוף מקסימה, אישיות
 השפעתו לגדולה, עליתו דוגמתו. מעטים

 עשרות והצארינה, השני ניקולאי הצאר על
 הפריצות חיי מעורב, הייה שבהן השערוריות

 של קרובו בידי הרצחו — ולבסוף שלו,
 מצוין חומר לשמש יכולים אלה כל הצאר,

דמיון. בעלי אמנים בידי
 הסרתולדות את הפיקו אשר שאלה אלא

דמ כלל להם שאין או רספוטין הצרפיטלקי
ה את בדיכינם בו מהשתמש שנמנעו או יון

 קיצצה ואחת לו, מעלות שתי רק סרט•
 גן־ (ילדי פייר היא השניה הצנזורה. בידי

בתפ המדגים, בראסר, הכחיל) הזקן העדן,
 מגוחך לעתים שהוא משחק רספוסין, קיד
 הסרט של האחרת למעלתו מזהיר. לרוב אך

ה אירוטית תמונה : לארץ) בחוץ (כשהוצג
 רספוטין נראה בה זיעה, במרחץ מצולמת
מעור כשהן פסרבורג יפהפיות בין משוטט

תמרורים
 את לחרף נאלצה הישראלית הצנזורה טלות.
אח פעמים זו בתמונה לחזות מנגד, נפשה

 אסור ומה מותר מה החליטה אשר עד דות
 של הגדול הרוב הישראלי. לצופה להראות

בהצגה. נאסר התמונות
אחדת רעה השפעה

 מ־ גדול בפרסום שזכה סרט הוא החכל
ה המחזה באשמת) (או בוכות לו, שמגיע
 בישראל בהצגה נאסר אשר שם אותו נושא

 מעשה זה לסעלה). (ראה הצנזורה ידי על
 גרינג׳ר) פארלי דול, (ג׳ון צעירים, בשני

 סטיוארט) (ג׳יימס מורה ידי על המושפעים
 את רוצחים השנים כאשר מניצ׳ה. המושפע

 כי סבורים הם בלבד) הוויה (לשש חברם
 נצחון את בכך יראה יעלוץ, סטיוארט מדריך
טועים. הם העליון, האדם תורת

ש מעשה על המושתת המעשה, ספור
 במידה רוכך *,1924 בשנת בניו־יורק אירע
 את להבליט שחששו המחברים ידי על רבה

 מחשש הגיבורים, של הפאשיסטיות הנטיות
 השמיטה זו עובדה בקומוניזם. יאשימום פן
המש השחקנים, לרגלי מתחת הקרקע את

 וכח משמעות חסר ברובו שהוא שיח מיעים
במתח. גם במובן, פוגעת׳ זו עובדה מחץ.

 שהוא כפי הסרט, של הגדול אסונו אולם
 הצנזורה ידי (על קוצץ שהוא בישראל, מוצג

 עד וואנדלית כה בצורה יחד) גם והמציגים
 :העיקר לחלוטין. בו נעלם אחד שעיקר
 ללא סרט להגיש היצ׳קוק במאי של נכיונו

 סופו ועד מתחילתו כולו, שהוא עריכה,
 נער. היצ׳קוק של מצלמתו אחד.** צילום

הרוצ אחד של דירתו :היחידה בתפאורה
 כך ידי על המקום. את עוזבת אינה חים,
לג וזמן, מקום אחדות להשיג הבמאי ניסה
 אבל הצליח, הוא הרף. בלי עולה למתח רום
בישראל. המוצגת המקוטעת במהדורה לא

החדשות יומן
קולה קוקוז המדכו:

 של הגדולה תקוותו ברז׳ה, ניקול כוכבת •
ה הולדתה יום את חגגה הצרפתי, הסרט

 בה קטנה בנשפיה בריביירה, עשרה שמונה
 התופש קולה, קוקה המרכזי המשקה היה

ה הצרפתי הנוער של בצמאונו נכבד מקוש
אשר... עד — קולה קוקה כלומר, מיין. עיף

 העידה מאד״, נחמדה מסיבה זאת ״היתר.
 ארגז הגניב שמישהו ״עד ניקול, של אמה

ה באחד ניקול את מצאנו למחרת שמפניה.
 ש... היתד, היא במכוניתנו. הצדדיים, כבישים
 אירע אשר את זכרה ולא במקצת שתויה
 לה אונה לא כי מקווה אני. הקודם. בלילה

רע״. כל

 משירים, בני יהודים צעירים שני כאשר ..*
 מושלם. רצזז לבצע החליטו וליאופולד לב

מושלם. היה לא כלל אך בוצע, אמנם הרצח
ה אבל לחוד, סליל בל צולם למעשה **

 מוצג לכשהסרס שנראה, כאלה הם מעברים
 סלי- עשרת בל כאילו תקלה, וללא ברציפות

וחצי. שעה שארכו אחד צלום ןזחוויס יו ן

 ,25 אפרוני, יהודה הבימה לשחקן נולד.
 ,24 שוקן, אולי ו פראג ס זמרת ולאשתו,
בת אולי, ליאור. הבכור, הבן :בלונדון
 לפני בארץ התפרסמה שוקן, יוספה הזמרת
 ב־ הסוררת באילוף בזמרתה שנים שלוש

ובימה.

. ״ ד ל ו  של הגדולה (•המשפחה לשבתי נ
 שבועון סגן־עורך ,27 טבת,■ טי״ת) שי״ן

ו העצמאות מלחמת בעת במחנה, צה״ל,
 אורה ולאשתי הארץ, של כתב־כוכב כיום

הבכורה. בתם : 23 (״גילדה״),

 הבוקר סופר ,48 רמבה, לאיזיק נולד.
 ילדם :שושנ־י, ולאשתו ובאו״ם בניו־יורק

ב בית״ר כנציב התפרסם רמבה בן. השני,
 הפרטי מזכירו בגין), מנחם (לפני פולין

הרביזיו היומון ועורך ז׳בוטינסקי זאב של
המשקיף. הטרומדינתי, ניסטי

 סגן־אלוף הראשי הצבאי התובע נישא.
ל שעלה דויד), המשפחה: (שם דויד משה
 מאז מסחרית במהירות הנוכחית דרגתו

שירו את ,1948 בשנת החל,
ה בחיל כטוראי הצבאי תי

לישראל. אוויר

ג. חו  60ה* הולדתו יום נ
ה־ והמזרחן הארכיאולוג של

האוניברסי פרופסור עבדקן,
ולאר־ (לאומנות העברית טה

הק המזרח של כיאולוגיה
לש מאיר, ליאון אריה ב)ר

העתי במחלקת מפקח עבר
 על ממונה המנדטורית, ית ק

 דאיסלמיים המטבעות אוסף
במוזי־ הערביות והכתובות

(ה המפואר רוקפלר אום
 ירושלים בשטח כיום נמצא

ב רק לא שנודע הירדנית),
ה :(ביניהן חפירותיו זכות
בירושלים) השלישית חומה

 המדעיים בחיביריו גס אלא
הממלו־ כמלבושי החשובים

 הסרצינית ההרלדיקד. כים,
המוסלמיים). המגינים (תורת

 70,־ר הולדתי יום נחוג.
 בן הרליץ, יוסף ג־אורג של

ש לבירה, בית־חרושת מנהל
 דת מורה משרת קיבל לא

ב בברלין היהודית כקהילה
 ציונותו בגלל המאה ראשית

 הציוני הארכיב למנהל והפך
 1933ב־ העביר איתו המרכזי,
אר 154ב־ לירושלים מברלין

 לשעבר אסתר, .הבכורה, בתו חתומים. גזים
 החוץ במשרד הברית ארצות מחלקת מנהלת
 כוושינג־ ישראל בשגרירות ראשון ומזכיר

 בניו־ ישראל כקונסול כיום משמשת טון
. יורק•

 אלכסנדר סיר • הפניצילין ממציא נפטר.
 סיר בלונדון. לב, מהתקפת ,73 פלמינג,

 ),1945( לרפואה נובל פרם בעל אלכסנדר,
המהפ דמצאתו על שכר מעולם קיבל לא

 חומו את שמדד אחר בצנעה נפטר כנית,
אחרונה. מים כוס עוד לשתות והספיק

 איש, החזון של הבכור אחיו נפטר.
 ישראל, אגודת פועלי של הרוחני מנהיגם

 קר־ הרב בבני־ברק. ,82 קרליץ, מאיר הרב
 הישיבות ש? החוץ שר בתואר שזכה ליץ

 היה ובליטא, בפולין עבורן שתדלנותו בגלל
 החרדית, היהדות של הקובע הגוף חבר

 עם מספר פעמים נפגש התורה, גדולי מועצת
 את שיבטל עליו להשפיע ניסה ג׳י., בי.

רבנות. גיוס ״גזירת״

 משה פתח־תקווה, ראשוני אחרון נפטר.
 בך בפתח־תקווה. ,93 (ראב), בן־עור שמואל

 שעלה אחוזות חוכר ובן הונגריה יליד עזר,
 מייסדי על 16 בגיל נמנה ,13 בגיל ארצה

 לאחד היה ),1878( המושבות אם פתח־תקווה,
ה משפחותיה מבעלי המצליחים, מחקלאיה

 ומאנשי בנות) ושלוש בנים (ששה גדולות
 לא 75 לגיל הגיעו עד : הלא־חתים המגן

ו בלילות כרו מתחת האישי אקדחו מש
 על — הקבוע ממקומו נעדר לא רובהו
המיטה. למראשותי הקיר

לכסות במקרה, ששכח, שעה גילה אותו, *
 חוסלו למחרת חידקיס. גידל עליה לוחית,

 — עובש עלה עליו מקום בכל החידקיס
הפניצילין. אבי

ברז׳ה ניקול כוכבת
מקווה...״ ״אני

ש ולתמיד אחת פעם לכם, דעו
קור של כתבות למסור נוהגת אינני

ש מי אל להתקשר שרוצה מי אי•
 בטובו יואיל בטורי, מודעה פרסם

סגו במעטפה מכתב אליי/ה לכתוב
 הסדורי המספר את עליה לציין רה

 (עם אחרת מעטפה בתוך ולהכניסו
 הכתובת: גבה ועל פר׳) 500 של בול
 ד. ת. הזה, העולם מערכת רותי, אל
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לפחות תיכונית
אינטלקטואלי. ),909/461( 32 בז בחור

 בעל לריקודים. ונלהב מוסיקה אוהב
ב מלים להחליף רוצה ממוצעת קומה
 על צעירה אשה או בחורה עם כתב

 להיות עליה פירט. לא אותם נושאים
לפחות. תיכונית השכלה בעלת

הקטן ההכדל
 הנס־ >909'/462< !יעירות חיפאיות שחי
 חשובד, שנה חצי בו בניל עדייו צאוח
 ...״)16.5 בת והשניה 16 בת (,אחת ביותר
 חיפאיים צעירים שני עם להתכתב רוצות

תיכון. ספר בית בינרי אומהסביבה
מו תיכון. בבית־םפר תלמידות שתיהן

מפוליטיקה״. חוץ הכל ״על להתכתב כנות
 הצנות פרטים, כמוהן לאהוב הבנים על

ובו׳. סלוניים וריקודים

נשוף עכר
ולס להשוויץ רוצה איננו )909/163(
 איננו אולם וסעלומיו. תכונותיו על פר

 ברורות עובדות להעלים צורך כל רואה
 עורו ם״מ. 1,80 נכהו .23 נילו שהן:

 ספורט. חובב הומות, עיניו שחום־מה.
 עבר בעי שהקן־כרורנל, כך על ונופה

 להיות ומתימר נשיפה בכלי נגינה של
 בית בונר נם הוא כן, חוש־הומור. בעל

למודים. המדרש
 תמירה, צעירה עם להתכתב רוצה הוא
 (לא כחולות עיניים עם בלונדית רצויה

מ למטה תהיה לא שהשכלתה הכרחי),
 שתהיה מוטב .18—20 בניל תיכונית.

 אולם — כזה הוא נם כי ירושלמית,
הכרח. זה איו

פילסוף שום וכלי דוגרי
כתב בעלת ).908/464( צעירה חיילת

 שום ובלי ב״דונרי אלי פונה המור. יו*
 להתכתב, אוהבת שהיא משום פילסוף״
 השני הצד עם הכרות אי כי וסבורה
 היא שאיז מובן, ומתח. ענין מוסיפה
שיק זה הזמן..על משד להכירו. מתנגדת

 ומעלה 22 בן להיות מכתבה את בל
מו באמת) (באמת אוהבת היא ונבוה.
 אחרון ואחרון תיאטרון ספרות, סיקה.
טיולים. :חביב

לשוניות הברקות כלי
מ לפנים )909/485( עם לנהוג החלטתי

 את להרניש לי נתן הוא הדין. שורת
 את מעוותת כלומר עקום. כראי עצמי

כו הכירם. לבלי ער המקוריים המכתבים
: הוא תב

 יפורסם זה שמכתב לדרוש לי ״קשה
לשו הברקות מכיל אינו הוא כלשונו.

 בשאלות מיוחד אופי על מעיד או ניות
היש הנוער של עולמו ברום העומדות

ב לפרסמו אבקש אופן בכל אך ,,ראלי
 מבלי פורסם שהוא להכיר שאוכל צורה

בלשני... למחקר להיכנס
 בה מבלה כביכול שאני והחברה היות

 למצוא ברצוני יש אותי, משעממת די
 בוחל אני אין רוחנית. התפרקות קצת לי

ל שתרצה הנערה ועל שהוא נושא בכל
 להיות יהא לא במכתבים אתי התמודד

 ואין היות באסטרונומיה. למשל בקיאה
 שנה במשך אתה להיסנש כלל בכוונתי
 בנאלי, (קצת לא שלעולם ויתכן לפחות

) לא ?  שתחיה התנגדות כל לי אין כן
 את מסמפט פשוט אני חיפה, מסביבות

 יותר קצת שאנשיה וטוען הזו העיר
 תל־ בני מאשר הבחינות מכל אנושיים
 תהיה הנערה של השכלתה אם אביב...
אנצי קיימות הרי בשבילי, מדי נבוהה

 לא בכד. מה נמוכה. היא ואם קלופדיות.
 במכתבים נחיתות רנשי לה לגרום אנסה

 מדי...״ מפוצצים
.23 בן הוא אנב.

ושעלת ברנדו מרלין
 ברנדי? במרלון מאוהבת את — שולה:

 מה בדיוק לך. שאומר רצונך מה ובכו
 שנערה הדבר טבעי כמעט — שציפית

 חתיכת או נייר בפיסת מתאהבת בנילד
 אחרים על לצחוק חדלת את צלולויד.

 מלג־ שאחרים משום לבכות כדי ורק אך
 יעבור, זה נם דאנה, אל — עליך "לנים
ושעלת. חצבת כמו

 ככל אלי הפונים כל על
פרו £00 לצרף שהוא, עניין

בכולים. טה

909 הזח העולם


