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 עוד מכרות. מדי יותר כבישים. מדי ״יותר

סיס.״ אסקימ עוד כלבי־ים.
 כלבי־הים חיים בהם האיים לאחד יצאתי
 צדים נלחמים, כשהם א־תם צילמתי לאלפים.

 ונעלמים צאצאים מולידים מזדווגים, דגים,
כע אסקימוס. של באיגלו חייתי בים. שוב
 לדיסניי, הגלילים את שלחתי שנה חצי בור

 כך כלבי־ים.״ עוד ״צלם : מברק וקיבלתי
קי עשרות מתיך אי־כלבייהים. ר,סוט נולד

 של כרט דיסניי ערך צלולויד של לומטרים
דקה.״ 30

 נשלח מכן לאחר עצומה. היתד, ההצלחה
 על חודשים שם שוטט י לאפריקה, מילוט

 חלונות בעלת משוריינת במכונית דשים ח
וה האריות את להם מבעד צילם זכוכית,

 החדש, היצור את לרחרח שבאו פילים
 איפשר העבודה שיטות שיכלול המוזר.
 מלאי־ סוטים שני זה בשטח גם להפיק
 הנכחדת. והערבה החי המדבר — אורך

 בגאווה, דיסניי אומר להוכיח,״ ״הצלחתי
 שיכול מה מכל יותר דמיון מלא הטבע ״כי

האנושי.״ הדמיון להשיג
 כיום הוא דיסניי כעד-פה. התוכן,

 ההשפעה בעלי האנשים אחד ספק ללא
 של יוצרם בעולם. תר בי, הרבה הר,חנית

 והמיתולוגיה־בייצור־המוני הממוכן הפולקלור
 עיצוב על אחר אדם מכל יותר משפיע
 בעולם הילדים מיליוני של הנפשי העולם
 מקום בכל מאשר פחות לא ובישראל כולו,
 גורל את ע לקב, ל היב האיש ומי אחר.

 לנשמת במפתחות המחזיק מזה יותר העולם
? הבא ר הד,

ובלתי־ מתפרע ילדותי דמיון של הצירוף

קאדהון ודורי ר,לווה כוכבת
שהיה מה

 החדישה הטכניקה אמצעי עם מכיר־בגבולות,
 כוח לו נתן ביממה שעות 14 של עבודה ועם
 אילי מכשול. מהווה אינו חוסר־השכלתו זה.

 הנפשית להזדהותו מסייע הוא — לד,יפן
 דבר כל ועם הילדים עם והישירה העמוקה
 (״אינני המבוגרים בנפש ראשוני, ילדותי,
 אמר ספר,״ קריאת על זמן לבזבז מסוגל
 על־פה לי יספר שמישהו מעדיף ״אני פעם,

 עצמו שדיסניי נדמה אבל ■ !״).התוכן את
 הנתון העצום הכוח את כראוי מעריך אינו

 כאילו שלו הקלע בכדורי משתעשע בידיו,
האינס בלבד. צבעוניים כדורי־זכוכית היו

 המנחה הוא — השכל מאשר יותר — טינקט
 הנכונה. למטרה אלה בכדורים לקלוע אותו

 דור לפני זכתה אשר התכונה אולי, וזוהי,
גאוניות. : ההערצה לכינוי והחללית האטום

סרטים
ת מו לי ומיניות א

 זה מיניות, של במנה מהולה אלימות
 משמש בהם החדשים, השבוע סרטי תפריט
 : לשניים לפחות רקע הפרוע המערב
 סינמס־ סרט הוא והרשע הזהב גן
 הייוורד) (סוזן גורלית אשד, אודות על קופי

שריף :גברתנים ארבעה בלווית הרוכבת

ריבגר שושנה אלופה
מחלה. שבועות וששה ארד כסף, זהב,

 טיפים קומה, וגבה שחקן לשעבד, טקסאסאי
האס :מן ציניקן קופר); (גארי קופרי גארי
 וויד־ (ריצ׳ארד ווידמארק ריצ׳ארד של כולה

 מיצ׳ל קמירון את מאד המזכיר מוג מארק);
 (,יק־ פרימיטיבי מכסיקאי מיצ׳ל); (קמירון

 לחלץ : הרכיבה מטרת מנדוזה). נואל טור
 ממפולת מארלו) (יו היוורד של בעלה את

זהב. במכרה שאירעה
על בחלקן : ציוריות הרפתקאות לאחר

 החבורה מגיעה מצוירים, קלעים של רקע
 נתקפת אך ץ, הלח את מחלצת המכרה, אל

 נשארים לבסוף אינדיאניים. הצים של במטר
 השמש הייוורד. ואלמנה קופר ר גיב לבדם

שוקעת.
 הוא השתקן הגיבור האש. כמסך

 את המזכיר ההיסטורי והאיש קאלהון רירי
 קאמירון היא לעיל) (ראה מיצ׳ל קמירון
 : גורלית די אך אחרת, ה־א האשד, ■מיצ׳ל.
 המתאהבת מרזח בעלת היא קאלבה. קורין
 עם רבתי בקטטר, מסתבכת מיצ׳ל, בד״ר
 גיבור מחסל אותם רבני־פשע וכמה כמה

מספר. ביריות קאלהון
המת לפי עשויים האלה הסרטים שני
 שהווה מה ע. הפר, המערב של הבדוקה כונת
 ואף אחרים סרטים באלפי היה כבר בהם,

 לשעשע מוסיפות הסוסים אופירות כן פי על
 גם אלא הרחב, הקהל את רק לא ולרתק

 היותר המקצועיים המבקרים מן וכמה כמה
נאיביים•

 לומר אין זאת אחרון. או ראשון לא
 : השבוע נתקיימה שבכורתו אחר סרט על

 הדפוסים: מרובים כאן גם הזרים. לגיון
 שבו הלגיון אל נמלט ברצח, הנאשם עלם
 כך — גס אך — שאלות״ אלים ש ״אין
 נותנים אין — מדי במאוחר מגלה הוא
התשובות. את

 עיניים ( מרזח בעלת : המגדים על נוספים
 רומאנס); (וויוויאן בו החושקת מפתות)

 אחריו הולכת אותי, האוהבת חמודה עלמה
 כמו הנהרג הקטן אחיו לאפריקה; עד

 הפעם אך האיטלקית, ההפיכה ר גיב באלילה
 מאוריים; אם כי אוסטריים :מכדורים לא

ב ט רב־חיבל ),0לורנ (מארק אכזרי סמל
 להפיח משתדלים אלה כל ואחרים. לב

 זה אין לשווא. הזרים. בלגיון החיים
 המופלא החיל אודות על הראשון הסרט

 יהיה לא הסתם ומן הצרפתית, הקיסרות של
 הסיכויים כל לו יש אבל האחרון; זד,

שבכולם. הרע להיות

בקצרה
ן י ל ו ר א ק ה ב ב ב ו ש מאר־ מופיעה ה

שמלות. בלי גם והרבה הרבה בשמלות טין
י י י בח ד ר א ו ט נ  חקיין מבליט ק

בתנו ידיו את מנופף עיניו, את בראסל אדי
זה. סרתולדות לנושא אופיניות עות

ת אשד, את נ כ ו ס  — לראות ילך מ
 — גאבין וז׳אן פמפאניני סילבאנה למרות

בקולנוע. ולהרדם להסתכן שמוכן מי רק

ש י א ה ה ז א ה ו ן ה כ ו ס  הוא מ
 לאחרונה שנראה המתח שבסרטי הטוב

 שב־ והנפלא הטוב קונסטאנטין ואדי בארץ,
בלשים־הרפתקנים.

ספורט
כדורסל

את צי ם י צרי מ
 : שאלה כלל לקהיר שנשלח הבהול המברק

 שמיהרה התשובה י ישראל נגד לשחק האם
 זו בדרך ! לא : וקצרה נמרצת היתד, לבוא
 הפעם זו מצרים, את לנצח ישראל בידי עלה

 ישראלי,ת קבוצות נוטלות מאז השלישית
בינלאומיים. במשחקים חלק

למשח מצריים הופעת אי של ההיסטוריה
 בשנת במוסקבה החלה ישראל נגד קים

 שמונה בין נכללו ומצריים, ישראל .1953
 במסגרת הגמר למשחקי שהגיעו הקבוצות

 בשיטה התנהלו המשחקים אירופה. אליפות
 לשחק לגמר שנכנסה מדינה כל על היה בה
יריבותיה. שאר נגד

 ה־ למפגש הציפית השכם. בבוקר
שנב בעוד אולם רבה, היתד, ישראלי־מצרי

 הופיעו לא למגרש, עלתה ישראל חרת
זכ וישראל נוגן הישראלי ההמנון המצרים.

משחק. ללא נקודות בשתי תה
ל המצרים הופיעו לא בה השניה הפעם

הסטו באליפות היתד, ישראל נגד משחק
 בה בבודפסט, שעברה בשנה ש.ערכה דנטים

 הגמר, במשחקי ומצריים ישראל נכללו שוב
המצרים. הופיעו לא המשחק מועד ובהגיע

 בשלישית. מחזה אותו חזר שעברה בשבת
שבספ בסן־סבאססיאן הסטודנטים באליפות

 אנטי־יק־ ,תעמולה עלוני המצרים פיזרו רד,
 המשחק. סביב המתח את הגבירו ראליים,

 זהירות אמצעי נקטה הספרדית המשטרה
 בוקר בשעת נקבע המשחק מועד מוגברים,

רב. קי;־,ל מנוכחות להימנע במגמה קדמת, מ
ה 20 ק  בכל צורך היה לא אולם : ד
הישרא הנבחרת הופיעה היעודה בשעה אלה.
 ומשלא כנהוג, דקה 20 למצרים חיכתה לית,

מש ללא לישראל נצחון השופט פסק הופיעו
חק.

 הפדרציה נשיא שליימר, פאול ד״ר אמר
 הפרו המצרים אקדימאי: לספורט הבינלאימית

 יינקטו הסטודנטים, ספורט חוקי את בבירור
משמעתיים. צעדים נגדם

 ארצו כי אל־מוגעם, עבד ד״ר טען לעומתו
 אסור לכן ישראל, עם מלחמה במצב שרוייה

ספורטיבי. במגע אף עמה לבוא להם
 ישראל זכתה אלה, נקודות לשתי הודות
 אחרי השני, במקום סן־סבאסטיאן במשחקי

 כישראל, נקודות מספר אותו שצברה ברזיל,
 ברזיל שחקני ניצחו ביניהן בתחרות אולם

.36 : 48 בתוצאה

שחיה
ה ר ט מ רן ־ ה בו ל מ

 לבושה גוו, חטובת יפה, בלונדית נערה
 ב־ הזנוק אבן על ניצבה שחור, בבגד־ים

בריכת־השחיה.
 מטר 100 לשחיית הזנוק אות בהישמע

 הצלולים. למים זינקה לבנות, חתירה שחיית
 השחייה, סיום עם נעצרו, הסטופר מחוגי

 ישראלי שיא הושג דקה. 1,13 5 : בקבעם
לבנות. חתירה מטר 100 בשחיית חדש

המאו היא ),17( ריבנר (שוש) שושנה
זה. שיא האחרונה בשבת שקבעה שרת

 שוש של וידיה רגליה החלו בו מיום
 ההצלחה. אותה מלווה הבריכה במי לשקשק

 של השחייה לקבוצת הצטרפה שמונה בגיל
 כבר תשע בת ובהיותה עתיד מכבים ברית
 מטר 33 למרחק שלה הראשונה בתחרות זכתה

חזה. שחיית
ב בחלה מטבעה, הדינמית שושנה, אולם

 המהיר לסגנון חיש עברה החזה, סגנון
 בת חיל. עשתה כאן גם החתירה. : יותר

ה למשחקי ישראל בנבחרת נכללה ,15
 את בנצחונותיה הרעישה הרביעית, מכביד׳
 ישראליים שיאים שני בקבעה השחייה מומחי

 ד׳) 1:13,7( חתירה מטר 100 בשחיית חדשים
דקה). 6:04,0( חתירה מטר 4נ>0ו־

 שערר במשאל זעקו. לא הרגליים
 שושנה נבחרה המכבייה, אחרי הזה העולם

 במכבייה המצטיינת הישראלית כספורטאית
הרביעית.

 אירע גבול. יודעת אינה לאגודתה מסירותה
 מקום לחיפה, באופנוע נסעה כאשר מקרה לה
 בשחייה, ישראל אליפות להיערך עמדה בו

 את ירשו שלא מחשש ברגלה. קשה נכוזתה
 חלקה ונטלה המקרה את העלימה השתתפותה
 זהב, מדליות שלוש : התוצאה בתחרויות.

כ מחלה... שבועות שישה ארד, מדליית
״של בגימנסיה השמינית המחלקה תלמידת

 על שחייה מבכרת היא אין התל־אביבית וה״
 כתלמידה מקומה על שומרת והיא לימוד

חרוצה.
 ישראל בנבחרת להיכלל : הבאה משימתה
 שתיערכנה האולימפיות, השחייה לתחרויות
הבאה. בשנה שבאוסטרליה, במלבורן

החי
האמת... פד האמת,

 בבית־המשפט תימני הופיע בתל־אביב,
 את להניח נדוש בשבועה, להצהיר כדי
 בהצהרתו הכתוב כי ולהישבע ״ך ר,תג על ידו

 נשבע ״אני : השמש אחרי חור אמת, הוא
 האמת,״ הוא כאן הכתוב כל כי באלוהים

 :ענה ?״ כאן ״איפה השופט על־ידי נשאל
״כמובן ״בתנ״ך, !

¥ * *
הגובה עד

 * בונוצי קארלו השליך איטליה, בפרארה,
״ידידים :ר לאמ. ממטוס, כרוזים )30(

זו ברכה לכם בשלחי :ואזרחים יקרים
 •< אותי עזבה שאשתי אחרי כי להפגין ברצוני

״ושמח עליז והריני מדוכא אינני !
} ¥ ¥ ¥

אנטי-אכירית הגנה
כש )24( ישכיל אברהם התערב בבת־ים,

 נערה ערב לעת מטריד אחר גבר ראה
 בדרך הוכה הביתה, ללוותה הציע צעירה,
 קראה הנערה כאשר שלישי גבר על־ידי
לאנסה. שניסה טענה לעזרה,

¥ ¥ ¥
והשדהו כבדהו

 טרו־ המונית נהג חשד יפאן, בקובה,
 לתחנת הובילו מנוסעיו, באחד סאנו מ־טסו

 את לפוצץ התכונן שהאיש גילה המשטרה,
דינאמיט. במטען במונית עצמו

¥ ¥ ¥
!דרומה היי,

 למטה קשיש אזרח התפרץ בתל־אביב,
 מן בתוקף דרש מפא״י, של הצעיר הדור

להיענות במק־ם שנכחו הרבים הצעירים
דירבן לנגב, מיד ולרדת בן־גוויון לקריאת

מהם. אחד בראש כסא בהטלת אותם
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