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 וילמון הנרי פוסט... ג׳רוזלם
 מושלם מוסיקאלי מוקיון —
 משעשע הוא - קאבאוה. של

באמת...
 ו־ אמנותי טמפרמנט מעריב...

במינו... מיוחד מוסיקלי
 לא נהנינו לא מעולם לאשה...

ו הזעירה האמנות במסגרת
ממש. הבמה על לא... אף

 וילסון בהנרי בו יש הבקר...
 קיי, דני של תערובת מין

לואיס... וג׳רי צ׳פלין צ׳רלי
 יותר אן אחרונות... ידיעות
 הנרי מר הנאה לנו גרם מכל

 מוציא שאינו הזמר וילסון,
מפיו... הגה

ערב ערב מופיע וילסון הנדי
דן. במלון 5 בשעה ובשבת

קולנוע__________________ספורט
כדורגל

הצדק* איפה
 גוף היא בישראל הכדורגל התאחדות

מ נבחרים מוסדות לה יש הגון. דמוקרטי
 ואפילו וכתובה, קבועה חוקה לה יש שלה,

 הם הללו הדברים כל לה. יש עליון בית־דין
 משמשים שהם זמן כל ורצויים ויפים טובים

 לפעול, זמנם מגיע כאשר שלטים. בבחינת
לחוד. ומעשה לחוד שם כי מתברר

קבו ארבע היו שעברה הכדורגל בעונת
מקו שני על להתמודד צריכות כדורגל צות
 ירושלים, בית״ר אלה היו ב׳. בליגה מות

 שעריים מכבי מחיפה, אחוה־נוצרית קבוצת
ל צריכים היו המבחן משחקי חדרה. ומכבי
 הם זאת תחת העונה. סוף אחרי מיד התחיל

הקיץ. באמצע התקיימו חדשים, לשלושה נדחו
 דייה המבחן משחקי של האחרונה בשבת

 קבוצת עם להתמודד צריך שעריים מכבי
 ואילו הצהרים, לפני בשעות אחוה־נוצרית

ל עמדו ירושלים, בית״ר עם חדרה מכבי
 חן מצא לא זה עסק אחרי־הצהרים. התחרות

 החמישי ביום שעריים. מכבי עסקני בעיני
 איצ׳קו של לביתו ניגשו הם התחרות לפני

 תבעו בהתאחדות, יפו מכבי נציג בן־בסט,
 יתקיים לירושלים חדרה בין הקרב שגם
ל טלגרמות שלח בן־בסט הצהרים. לפני

קבוצות.
 למשחק להביא הצליח לא חדרה מכבי

 לירושלים הפסיד קבוצתו, של מלא הרכב
ל ערעור הגיש המשחק אחרי אולם .3:1

המשחק. חוקיות על הכדורגל התאחדות
מ סעיף יש לכדורגל ההתאחדות בחוקת

 לוח תקבע וגביע ליגה שועדת הטוען פורט
 ותפרסם התחרויות זמני ש? שלם מועדים

 משחק לאשר רשאית הליגה ועדת אותו.
 רק בלוח, שנקבע והזמן מהתאריך מוקדם

 במקרה זאת. מבקשות האגודות שתי אם
 שאת מכיוון בלתי־חוקי, המשחק היה הנדון

שלישית. קבוצה ביקשה המשחק הקדמת
 הליגות משחקי שמחים. היו כולם

 החל לא חדרה מכבי של וערעורה החלו,
 דומה, מקרה היה שם ג׳, בליגה להתברר.

ער שהגישו הקבוצות בלי המשחקים החלו
כ המשחקים החלו א׳ בליגה ואילו עור,

 למרות ב׳, בליגה שובצה חדרה מכבי סדרם.
ערעורה.
הכדו בהתאחדות גם צדק עוד יש אולם

 של ערעורה התברר שבועיים לפני רגל.
 ההתאח־ של העליון בית־הדין לפני חדרה
ול הערעור את לקבל היתר, ההחלטה דות.
בית נייטרלי. מגרש על חוזר משחק םק,,

בהו לשאת ההתאחדות את חייב אף ,ןדד,
 בשלום, מקומו על בא הכל המשחק. צאות
שמחים. היו וכולם
 במקרה שעדיים. מכבי קבוצת שמחה לא

 המועמדת היא היתר, חדרה למכבי נצחון של
 על ערעור הגישה היא ב׳. לליגה לירידה
בית־הדין. החלטת

 עדין חוש יש ההתאחדות של לבית־הדין
 קיבל ערעור, כל כמעט מקבל הוא לצדק,

 המבטל שעריים, מכבי של ערעורה את גם
 המפורש לחוק בניגוד הקודמת. החלטתו את
ש נימוק כל וללא ההתאחדות, חוקת של

 של העליון בית־הדין השבוע ביטל הוא,
 הקודמת. החלטתו את הכדורגל התאחדות

 הצדק את לחפש החליטו חדרה מכבי אנשי
אזרחי. בבית־משפט אחר, במקום

תדריך
 הספורט מאורעות. מתוך אלה, מאורעות

 חובב את לענייך עשויים הבא, השבוע של
: הספורט

פ״ת. מכבי - פ״ת הפועל ©
 השבת שיתקיים בכדורגל, המלבסי הדרבי
הפו מגרש על אחר־הצהרים, 2.30 בשעה

 מיפגש ספק ללא יהיה בפתח־תקווה, על
 פ״ת מכבי השבוע. של המרתק הכדורגל

 כש־ ,מזהיר לנצחון שעבר בשבוע זכתה
 בנצחה תל־אביב הפועל אגדת את ניפצה
 הוא גם הנמצא פ״ת, הפועל .0:2 אותו

 חיפה למכבי במפתיע הפסיד מלא, בכושר
4:0.

חיפה. מכבי - יפו מכבי •
 עז קרב יערך חיפה, מכבי מגרש על השבת,

עק כלוחמות הידועות הקבוצות שתי בין
 שפקד מהמשבר נחלץ חיפה מכבי שניות.
הי הקבוצה את להפתיע עשוי אותו,
 השתיים, בין האחרון במיפגש אשר פואית
מנצחת. יצאה
 המרתוני המירוץ התבור. מירוץ •

 לפני רשעות השבת יתקיים ישראל של
תבור. להר מסביב הצהריים,

ישראל
ת תח■ למען דיברו ד ל מו ה
הה ההסתה נושאי של הארוכה לרשימה

הש הצטרף הוולגארי, והשוביניזם מונית
 צופי על שהמסיר גבע, יומן גם בוע

 באסיפת־ שמקומם פרשנות דברי יומנו
 ביומן מאשר יותר מוגרבי, בכיכר עם

 המצרי .הפקיד לדוגמה: פרשנות עובדתי.
להי תוכל אז הזקנה, שתמות לה: אמר
במצריים...״ שאר

 גם היתד, המילוליים, הפטריוטים לכל כמו
 חנופה בדברי כולו המרוח זה, ליומן

 באימון לזכות פרוזאית: מטרה לממשלה,
המתאימים. השלטונות של הכספי) (ובסיוע

סרטים
בסיבואנליטייס ניתוחי□

 ארצות- תל־אביב; (חן, סתיו עלי
 צעיר של פסיכואנליטי ניתוח הוא הברית)

מוצא כשהוא המופתע רוברטסון) (קליף

בספ עליהם קורא ילד שכל כפי קומנים
 סינט־ באמת. שהם כפי ולא בלשית, רות
 דירות שתי של ריהוט להרוס נאלץ רה

 יכול שאינו לו"• שיאמינו כדי שלימות
 מאמין שהצופה למרות סם, בלי לחיות

למשחקו. הודות הסרט, בתחילת מיד לו
 חנכה- הפסיכית, כאשתו פארקר, אלינור

 למרות בשחקנים הטובה היא למראית־עין,
 קים הדעת. על מתקבל בלתי שתפקידה

 המדכאת האוירה את במקצת מאווררת נובק
 ובשכחתה התמים, בחיוכה ביפיה, הסרט של

חזיה. ללבוש

סכבים
השנה בחיר׳

 בתולדות ביותר הגדולות ההפתעות אחת
 ירחון על־ידי שנה מדי הנערך המשאל,
 בוקסאופים המקצועי האמריקאי הקולנוע
רשי פורסמה כאשר השבוע, אירעה (קופה),

הש של הפופולריים הקולנוע שחקני מת
 בתי־הקולנוע בעלי בין שנערך במשאל נה.

אחרים, ומוסדות ארצות־הברית רחבי בכל

 אביו. עם שוכבת אשתו אח אחד יום
 מדעתו, קצת יוצא מהבית, בורח קליף

 כדי לו שדרוש מד, ולגנוב. לשקר מתחיל
 חום לו שתעניק אשה, היא להרגיעו

בדמו כזאת אשד, מוצא הוא כאם. ואהבה
 ממנו המבוגרת קראופורד, ג׳ואן של תה
בקירוב. שנים עשרה בחמש בסרט) (גם

 החולני בצעיר נאחזת הבודדה, ג׳ואן
 לאשה. לו נישאת אחרון, שלכת כבעלה

 אין אודותיו האמת את מגלה כשהיא גם
 המסכן קליף אולם מאהבו. פוסקת היא
 נפש. לחולי בבית־חולים טיפול לקבל חייב
 יהיה לא שוב יבריא, שאם יודעת ג׳ואן

 מוסרת היא כן פי על אף בה. צורך לו
לטיפול. אותו
נש ד,פסיכואנליטיים, הניתוחים אף על

 בעיקר ללב, ונוגע למדי, טוב הסרט אר
 וקראופורד. רוברטסון של למשחקם הודות
 כדי כי שוב מוכיחה המזדקנת ג׳ואן

בנע צורך כל אין טובה, שחקנית להיות
 כשרון מספיק מפוטם. ובחזה ירכיים נועי

הישן. המין מן

לסור! חוזר זרקומן
 תל-אביב; (אוריון, חזהב זרוע בעל

 נעים. ובלתי מדכא סרט הוא ארצות־הברית)
האחרו בשנים שהפכה בבעיה עוסק הוא
הנרקו האמריקאית: בחברה למגפה נות

. מניות.
המש מועד, קלפן הוא סינטרה פרנק

ב להתחיל בתקוה הסוהר מבית תחרר
 מהם משכרים, סמים ללא חדשים, חיים
 עבודה מחפש הוא מאסרו. בעת נגמל

 רוכל של לידיהם בינתיים בוסל כמתופף,
 את המציגה ואשד, נוכל, קלפן סמים,
 קצר זמן תוך בו. להחזיק כדי כנכה עצמה

ולקלפים. לסמים שוב ונזקק לסורו חוזר הוא
מצלי נובק קים כמו נאמנה ידידה רק

ה ומכנופית מהסמים ,להצילו לבסוף חה
פושעים.
 על מבוסס פרמינגר אוטו של סרסו
הנר־ מציג.,את שהוא בזה, הלקוי תסריט

 השנה. כוכבת בתואר נובק קים זכתה
השנה. שחקן בתואר זכה ד,ולדן ויליאם
 הזח העולם בחר חדשים שלושה לפני

 היתה השנה כוכבת השנה. כוכבי את )987(
 ויליאם היה השנה שחקן נובק. קים

הולדן.

תדריך
 בערי זה בשבוע חנזגצגים הטרטיס אלה
: לראותם מטליץ הזה העולם אשר הארץ,
 תל• (אוריון, הזהב זרוע כעל •

 בשעה הגגות, מן קופצים הרשעים אביב)
 המשכר, הסם מן נגמל הטוב שסינטרה
 ד,נשכבת נובק, קים של הרחמנית בעזרתה

 משחק בינוני, תסריט לחממו. כדי עליו
לעיל). (ראה מצויץ.

 תל-אביב) (אלנבי, כערפל קול •
 כדי כי העובדה את לאשר הבא סרס

בעי צורך אין בלשית תעלומה לפתור
 סרט בראש. הגיון קצת מספיק ניים,
מתח.
 תל- (ירון, מלאכים אנו אץ •

 נופלים בורחים אסירים שלושה אביב)
 שלווה, משפחה לבית מהשמים כמלאכים

 אל• משפחתית. בערבוביה סדר להכניס כדי
יוסטינוב. וסיטר בוגארט ד,מפרי ריי, דו

כי • ק מו מל ירושלים) (אדיטון, רי
בלו אחאב רב־החובל של המטורפת חמתו

 מלוויל. הרמן של ספרו לפי הלבן. יתן
פק. גרגורי
 (אורלי, ביתך סף על חטא 9

 יואל תום את מגרה מונרו מרלין חיפה)
המצויין. במשחקה הצופים את ומאכזבת

 חיפחז גסאי, כרטס ., מיסטר •
 הממלאת ״אנית־משא סיפון על טרגי־קומדיה

 השקט. האוקינוס במלחמת צדדי תפקיד
לימון. ג׳ק פוגדה, ד,נרי

ם חווול ה- . 10021 חז


