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הקיץ! לטיול אופנעך את הכן
נוחים ובכסאות רוח במגן הצטייד
המומחה... אצל

1955 ־ תשט״ו והגלגל*׳ ״הגרוש
 ! יקרות־ערך במתנות לזכות ההזדמנות תחמיץ אל החודש, קנה

 הניתנת והגלגל״, ״הגרוש מפעל אגרת אחת לירה של קניה כל ?}ל דרוש
!כסף אין חנם

 מיוחד. בשלם מסומנים והגלגל״ ״הגרוש במפעל המשתתפים העסקים
 ! השובים בפרסים לזכות כדי המפעל אגרות את לקבל זכותך על תוותר אל

:הפרסים כין
פרייזר״ ״קייזר מכונית

״פילקו״ חשמלי מקרר
,׳מרדיקס״ תפירה מכונת
״בן־גל״ רדיו מקלטי
 ״חרש־אופף אופניים זוגות עשרות
מדד■ לפי ושמלות חליפות
\ ב״אגד״ והגליל סדום לאילת׳ טיולים

יקרי־ערך. פרסים מאות ועוד

!החודש הנההחודש! קנה
בישראל הכללית הסוחרים התאחדות

והגלגל״ ״הגרוש מפעל ועדת
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בעדה. להצביע בבקשה■ אליך פונה העבודה״ ״אחדות לעצמה הקוראת המפלגה *
 י אמון בד. תתן מדוע
— שהיא זה בגלל האם

ה ד ג נ ת ארץ־ישראל, של הגדול בחלקה העברית המדינה להקמת השנים כל במשך ה
 של בחלקה מדינה מאשר כלל, מדינה תהיה שלא והעדיפה המנדט קיום המשך את דרשה

? ארץ־ישראל
ה ד ק  כמפקדים ששירתו העבודה״, ב״אחדות השולט המאוחד, הקיבוץ חברי על פ

1 הצבא את לעזוב בצה״ל,
 בקומוניסטים מפ״ם תמכה כאשר לא — יצאה ולא תמימות שנים שבע במפ״ם ה כ ש י

 את מפלגה באותה הרוב בעדם מנע כאשר ולא בפראג התליות בימי ישראל מדינת נגד
? לממשלה הכניסה

ה צ י מ ש להשתתף? לה הרשו בהם הקומוניסטיים הכינוסים בכל ישראל מדינת את ה
? אחרים קומוניסטיים ובארגונים השלום״ ב״תנועת מק״י עם יחד ת כ ש ו י

ה נ ש י ״ , י ב ש שנים. שבע במשך מפ״ם בידי כ
ה ד ג נ ת  ובאותה — בארץ כאן התפוקה להעלאת והנורמות הפרמיות לשיטת ה

? הסובייטית ברוסיה זאת שכר שיטת מחייבת שעה
ה ש ר  והשילומים המלוה האמריקאי, המענק את להפסיק ד
 היססה שלא בזמן בארץ, והשרשתם יהודים העלאת המאפשרים

? מפירותיהם ליהנות
ה כ ר  מובטלים נגדה הסיתה ההסתדרות, נגד שביתות ע

? הקומוניסטי לאינטרנציונל ההסתדרות את להכניס ודרשה
 העובדים בהסתדרות אמונו את הפעם גם יתן העברי הפועל
ישראל. ארץ פועלי מפלגת ובהנהגת

ופעילה. נאמנה אחראית, יציבה, בהנהגה נבחר
- ישראל ארץ פועלי מפלגת — המעמד למפלגת קולנו את נתן

בטחון -ציבורו אחדות
- למען

מגשימה מרובדת הסתדרות

קולמע
איטליה

קאזאנובה מול אוסקאר
 פרסי בחלוקת עסקו שהאמריקאים בשעה
 היתד. מצטיינים, וסרטים לשחקנים אוסקאר
 נתונה האיטלקיים הקולנוע חובבי לב תשומת

 לו״ אוסקאר מיניסטר :לגמרי אחר לאוסקאר
הסר צנזורת על הממונה סקאלפארו, איג׳י
האי הסרט הצגת את שאסר באיטליה, טים

שנת ״לאחר קאזאנובה עלילות החדש טלקי
תלונה.״ מכתבי כמה קבלו

 :בחומת־פלדד, מספרי־הצנזור נתקלו הפעם
 לקרב יצאו צ׳ינצ׳יטה, עיר־הסרטים, מנהלי

 מו־ שלטון ירושת החמור, חיק־הצנזורה נגד
 ביקר לא סקאלפארו כי ציינו הם סוליני.

 אתת פעם אפילו בקולנוע, או בתיאטרון,
האול את השביתו האחרונות׳ השנים בעשר
 האיטלקיות הכוכבות את לשווק איימו פנים,

ולהוליבוד. לצרפת
 הזר המטבע הכנסות את לאבד הסיכויים

אי של במעלה השנייה הייצוא מתעשיית
של מאריו הממשלה, ראש את הבעיתו טליה

 מחדש לעיין סקאלפארו על פקד שלבה בה.
 הבין שונא״הסרטים, המיניסטר, בהחלטתו.

 קאזאנובה הסרט הוחזר השבוע :הרמז את
 מקוצץ כשהוא האיטלקיים, לבתי־הקולנוע

במקצת.

סרטי□
חבד אל הבמה מ!

 ישראלה השבוע הגיעו זמר מחזות שני
 ירושלים צופי את שעשעו קולנועי, בעיבוד
 נוספים, שבועות לשעשעם עלולים וחיפה,

כולה. הארץ את לבדר
 קול ידי על שהולחן קייט נשקיני

 הוא פורטר, ויום) ליל הבגין; את (התחילו
 (הא־ נודדים שחקנים זוג על עליזה קומדיה

 את המציגים גרייסון) קאתרין קיל, ווארד
שהמאור כמובן לשיקספיר. הסוררת אילוף

 קאתא־ לגיבורים הבמה על המתרחשים עות
 השחקנים, על מאד משפיעים ו ופטרו*׳• רינה

 של לחניו הצופים. של הרבה לעליצותם
מצוינים. כרגיל, פורטר,

 שלא אבל סרטזמר, הוא גם בריגאמן
 רומנטית אגדה הריהו הסאטירי, קיים כנשקיני

 השמונה במוזה שנארר סקוטי כפר אודות על
 :התוצאה שמים. ירא איש ידי על עשרה

 האדמה, אותה בלעה כאילו נעלמה בריגאדון
 אחד ליום שנה למאה אחת לתחיה חוזרת
 שאחדים הלחנים את כתב לב פרדריק בלבד.

בזכרון. ייחרטו מהם

מוה□ שוב
 זרים, זרים הפכו, מור,ם סומרסט סיפורי
 ביותר נאמנים ביותר, מבדרים לסרטים

 שלישיה, (לאחר בהם שהשלישי למקורות,
 — ובעברית הדרן באנגלית נקרא רביעיד.)
הש הסיפור שם על וג׳יגולטה, ג׳יגולי

 (גליניס לולינים זוג אודות על :שבו לישי
 אנוסה ג׳ונם אקרובטית מורגן). טרנס ג׳ונס,
 מגדל של מראשו ערב מדי פעמיים לזנק

 באי של להנאתם זעיר, מים מיכל תוך אל
 אומץ את מאבדת התכלת, חוף על מלון
 בסוף־ מתאוששת בעלה. את גם וכמעט לבה
אופיני. מוהמי טוב

 אך יותר, קצרים האחרים הסיפורים שני
 האנסד, זקנה בתולה אודות על מהם, אחד

 אוקינום, אנית על למסע חבריה את לשעשע
 הזדמנות תלש קיי אופי לשחקנית נותן

 פחות לא שתתחבב דמות ליצירת נפלאה
 סיפוריו מזר הזכור קילאדה מאקס של מזו

הלשון. שנון הסופר של הקודם המוסרטיש

החדשות יומן
^1מבוד!עמוק

*
 חברת היתד, שנה לשלושים קרוב לפני
 השחקנים של זו ביותר הגדולה ההפקה

 פיק־ צ׳אפלין, על־ידי שנוסדה המאוחדים,
 גולדבין סם תאלנטינו, פיירבנקם, פורר,

 עמדה מגדולתה, החברה ירדה לימים ואחרים.
 שחקנים אליה הצטרפו עתה הרגל. את לפשוט
 שהחלה עד חשובים וכה רבים כה כוכבים
 ביותר. הגדולים הוליבוד ענקי על מאיימת

 סרטיו את יפיק הללו הכוכבים מן אחד כל
 היי־ ריטה : המצטרפים בין עצמאי. באופן
 קורנל לנקסטר, ברט פונדה, הנרי תרת,

קרופורד. ג׳ון ראסל, ג׳יין דאגלס, קרק וואילד,

916 הזה העולם


