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קולנוע
כדורגל

ד ש דנה •כמי מי
ל מבגד כץ הליגה משחק על

 הסתיים אשר תל׳אכיג, הם,על
 המאד ועל ,0:0 תיקו כתוצאת

 הכדורגל, כענף האחרונים רעות
:גלזר שייע כותב

נכ חדש שגעון
ל האחרון בזמן נם

במ הכדורגל אוהדי
טוטו. שמו דינה.

הת־ שיש מבין אני
 סביב חזקה ענינות

 ניח,שי של מפעלים
ה משחקי ת תוצא

 אחד כל כי כדורגל,
 אלף להרויח מעונין
עבודה. בלי לירות

 בארץ שסה היא האמת אכל אני. נם
 משחק איזה תוצאות יהיו מה לנחש קשה
 בכדורגל מבין שלא מי רק יהיה. שלא
 במשחקים התוצאות היום נכון. לנחש יכול

 וההפתעה הפתעות! יש יום שכל כאלה, הן
 לזה ת. הפתע כשאין היא ביותר הגדולה

 שבשנה או השניים: מן אחד הסכר רק יש
 או כד!רגל, לשתק בארץ למדו האחרונה

איך. שכחו לשחק, שידעו שאלה
 להשתתף אסור כדורגלן בתור שלי חבל

 גדולה שטות דוקא וזאת הטוטו. בניחושי
 מה לנחש. הכדורגלנים על איסור להטיל
ב גרוש? 25 עוד ירויחו אם נהם איכפת

והצ לעצמי לנחש ניסיתי האחרונה שבת
 המשחקים. 12 מתוך 8 רק לנחש לחתי

 על פתרון אשלח כבר אני הבאה בשבת
אשתי. שם

 למשל, מי, כדור. כל ער נלחמנו
 האחרון המשחק שתוצאת ,נחש יכול היה

 תהיה תל־א,יב להפועל מכבי בין מסבת
שבו כמה לפני שנערך בינינו, המשחק 0:0
 והגביע נגמר. לא תל־אביב, גביע על עות

 ראו עכשיו בארון. שפירא גביע עם נפגש
 קהל, מושכים והפועל מכבי בין שמשחקים

מפ שלושה עוד יעשו שאולי החליטו אז
 ואחד בחיפה אחד בירושלים, אחד גשים,

יז משחקים ביותר שינצח מי בתל־אביב.
בגביע. כה

 ליגה משחק במשחק, ההתענינות מבחינת
 המתח השנה גמע. ממשחק יותר מושך

הרא בפעם השנה, כי גדול. הכי בכלל א■ ה
הקבו שתי ירדו רבות, שנים מזה שונה
 הלאומית הליגה שבטבלת האחרונות צות

 ובלי מבחנים בלי א׳ לליגה אוטומטי באופן
 צודקת. הכי השיטה לדעתי וזאת בטיח.

 בשבת. המשחק על לדבר התחלנו בקיצור,
 תל־אביב, מככי קבוצתי, היתד, המשחק לפני

ל פה האלי הפועל, ואילו הטבלה בראש
 לשחק התחלנו בסוף. בדיוק היתד, שעבר,
 לא עוד הראשונים המשחקים אמנם במרץ.

 הכל את לתת ד,ח?יט הפועל אבל קובעים
 כל על •*לחמנו /מטה. להישאר לא בשביל

וכדור. כדור
 שלנו המגן ע3ני דקות 10 אמרי בדיוק

כ מיתי. מזל לנו אין פוסלולכקי. אייזיק
ה נגד שחקים1ל אלרגיה לו שיש נראה
 שיפצע, ופוחד מדי יותר מתרגש הוא פועל.
 במשחק קרה כך נפצע. הוא כך מפני ודוקא
 השבת. גם קרה וכך הפועל נגד הקודם

תפ תשעה אולי לו עשו יודעים? אתם מד,
 הרגישו לא הרבה אבל ובראש. בפנים רים

 ונעלם ירד פשוט הוא חסר! היה שהוא
 הסוף עד לשחק המשכנו מהמגרש. פתאום

שחקנים. 10 עם
 לחמה קבוצה כל פיספסתם? למה

 כמה היו בעצם בנקודה. לפלות לזכות
 פחד כריד השופט אבל לטובתנו. פנדלים

 שנגד ורנר מהשופט למד הוא אותם. לתת
 יכול עוד הוא פנדלים. לתת אסור דורוב ח

 את ידרוש והקהל מהמגרש ולרדת להיעלב
לשופט. נעים כך כל לא וזה הכסף

 חוץ טוב, די הפעם היה חודורוב אבל
ו הכדור, עם עליתי פעם יציאות. מכמה

 מהשער יצא חודורוב עלי. עלו שלושה
 ליד שעברה בעיטה ונתתי 16,־ד רחבת עד

 שכתבו נים בעת קראתי כך אחר הקורה.
 זד, אצלהם דבר כל הזדמנות. שסיססשתי

סיספוס.
 המשחקים כשיהיו יגידו הם מה נראה

ה כסו בערך הם תלם שחקני לס. וו נגד
 האנגלים על לדעת רוצים אתם ואם אנגלים.
 וראיתי נגדם שיחקתי אני אותי, תשאלו

 מצוין כושר להם יש פעמים. כמה אותם
 את שמעם־דים לפני הרבה לחשוב. וצריך

 היו שסד. כדורגלנים כבר ראינו ההרכב.
6ה האנגלי* גגו וכחודלארץ, . סצויינים

 בעיקר לבחור יש ביקורת. מכל למטה היו
 כדאי לא לדעתי מוצק. גוף בעלי שחקנים
 עדיין להם שאין צעירים להרכב להכניס

האנגלי* נגד לעמוד הגופנית היכולת את
 נגד כמו ..נלחש אם להפסיד. מה אין לנו
 .הפתעות, שיהיו יתכן ויוגוסלביה, רוסיה

מת אנחנו הטוטו. את למלא תזדרזו אל לכן
 בשבוע. פעמים שלוש המרץ׳ במלוא אמנים

 זמן כל ערך אין אלה לאימונים אבל
 בזמן אוכלים לא קשה, עובדים שהחברה

 לב, לזה שמים לא עכשיו מספיק. נחים ולא
ל יהיו טענות איזה תראו אחר־כך אבל

פיספסתם? מדוע כולם:

במסלול
ד ת־נג ע תק וז

 בקרב שוררת גדולה התמרמרות
 אנשי חיפה. מכבי של הכדורגל ;בוצת

ש העונש כי משוכנעים הדיה וא ;קבוצה
 בהוציאה לכדורגל ההתאחדות עליהם ,טילהי

 של המפתח שחקני שני את חודשיים 'טשך
ב־ התפרעות בגלל ומנצ׳ל, הלד ;קבוצה

ה את תהרוס רמת״גן, הפועל נגד וחק מ
 למשחק חיפה מכבי הופיעה השבת וצד,. קו
 בשעור הפסידה בו פתת־תקוה, הפועל נג
 הראשונה הקבוצה משחקני כשששד. , :0
 שיחקו לא ומגצ׳ל הלד מלבד חסרים. ה ש
 פצועים, השוכבים כהן, ויוסף, אלמני גב
ט,׳ע הקבוצה אנשי החולים. ודאנו ־צבי וב
 ההתאחדות עליהם שהטילה העונש כי ניו
 נקמה פעולת בו ורואים תקדים ללא ו הי

לכ ההתאחדות גזבר כרים, צבי .
 פורסמה נגדו האשמות שסידרת גל, דו
 עונשים במסע השבוע פתח חזה, ולם1 בו
 גילויי עקב חקירה שתבעו ספורט עתונאי גגו
 אינפורמציה למסור סירב ברים הזח. לס הנו
 ליש־ זאת לעומת נתן אלה, מעתונאים יה לב
 הגזשסר, על של הספורט כתב פז, רא
 ידיעות דבר, של הספורט כתב להב, הרון ול:
 מהתאחדות שהתקבלו המברקים על זונות רא
 המפגשים מועדי בדבר ם1וו, של ורגל ד,כ
.לישראל ;בי!  הספורט איצטדיץ . .
 יש־ נבחרת הופיעה בו במוסקבה, וסו דיג
 ,ברית־ד,מועצות .נבחרת נגד במשחקה רא
 ביותר הגד,ל הספורט'־הסגור אולם ;יהי
גג מעליו לבנות שהוחלט אחרי :ם, בע
. עני . הכדורגל. משחק טכניקת .
 שהוסרט חדש, מקצועי סרט של שמו ד,ו>
 בטרם חודש. 18 במשך המועצות ית בבו
 ברית־המוע־ של הכדורגלנים סובי ;תפיס מש
 יש־ לאזרחי המוכרים כאלה בתוכם צוו
 נאטו החלוצים יאשין, השוער כמו רא׳
 המשחק ללימוד מיועד והוא מיאן, וסי
בברית־המועזות- הקבוצות אלף ז לפי

סרטים
ף חלי פו ת אגרוף רו1וג ל
 תל- (ארנזון־דוד, הפיז׳מח משחק

 משעשע, משחק א ד, ארצות־הברית) אביב;
יכו מולד והבס אלמוגי יוסף היו בעזרתו

 להזדקק מבלי אתא שביתת את לחסל לים
 עליהם שהיה מד, כל ביג׳י. של להתערבותו

 החדישות, בשיטות להילחם הוא לעשות
 של מדויק העתק שהוא הסרט, מציג אותן

 גם בשעתו הוצג אשר המוסיקלי המחזה
דדרה־נד. ן תיאסר על־ידי בארץ

עבו־ מפקח לשכור צריך היה מולד הנם
 באופן יפה שיהיה צורך אין צעיר• דה

 אין אלה מעלות לשחק. שידע או מיוחד
ה התפקיד את הממלא דיים, לג׳ון גם

 צריך ם!לר היה זאת לעומת בסרט. ראשי
 של התלונות ועדת כיושבת־ראש למנוח
 מסוגה מושכת, בלונדית צעירה אתא, פועלי

הפו ושעניני ;שיר שתדע דיי, ריס ד של
למפקח מאהבתה יותר לד, יקרים יהיו עלים

 לשכור במקום לבצע אלמוגי על שהיד, מה
 בפתחי משמרות ולהעמיד אגרוף פלוגת

ו המוניים פיקניקים לארגן הוא החנויות,
 נאומיו את ולתבל המפעל לפועלי חגיגיים

 בכמה הפועלים אסיפות בפני הצעקניים
 רקדניות שיותר מה עם רצוי רביו. קטעי

רגליים. השוטות
 אתא. שביתת היתה זאת, עושים היו אילו

 דומה. שביתה — הראיה בנקל. מסתיימת
זו. ב#רך מתחסלת אמריקאי פיז׳מות במפעל

 בכל כם}ו כמעט קופתיות. פיזימות
 של העלילה רמת אמריקאי, מוסיקלי מחזה

 ביאי־הססר לתלמידי מתאימה הפיז׳מה מנקזזק
 במחזה היתרה ת הדבק מסגרים. לילדים
 היכולת את הסרט מיצרני מנעה ,המקורי
 מלבד טובה. קולנועית בידור ליצירת להפכו
 באלט כמו טובות, בודדות סצינות בכמה

 לא.ניצלו הרננדו מחבוא רקד או הפיקניק
 והאמנו־ הטכניות . האפשרויות את היצרנים

מוסיקלי. מחזה בהסרטת הגלומות היות
ה ואויליות הביצוע דלות למרות אולם
ש סגולה אותה בסרט גם נשארה עלילה,
 קופד״ למחזה המחזה את בשעתו הפכה

 ביזווד לשלאגרים, שהפכו הערבים פזמוניו
 דיי, דוריס של המצויין שבביצועה אלד,

שבו במשך סובה קופה לסרט גם מבטיחים
רבים. עות

ע רו ה גנו פו
ומ- גתדאביב• התשוקות כסחור

 לחצר ויצא את בידו נסל ג׳וגי לע:וד. יש
 החפירה את מפסיק היד, פעם מדי לחפור.

 כסף. התמלאו אם ת לרא בכיסיו ומתבונן
 את מצא פעם ובכל רבות שעות עבד כך

 ג׳וני גשש. לרדת החל לבסוף ריקים• כיסיו
 על וחבשו מים שהתמלא כובעו את הרים

 — עבודתו על שכרו גם היה וזה ראשו.
גשם.״ הכובע מלוא

 כרב־סוראי לגבר. והיה *דל פוס ג׳וני
 במערה שבועיים שהסתתר קוריאה, במלחמת

 דבר, להם גילה לא שוביו בידי כשנפל וגם
כש ארצות־הברית. של לגיבור ג׳וני הפך
 נשא אזרחיים, לחיים חזר צלקות מלא גבו

 היה שכרו בית. לעצמי לבנות וניסה אשד,
משכרי* סמים הזרוע מלוא — הפעם

 בישראל הסרט שמפיצי גשם, הכוב׳ע מלוא
 הטפשי השם את מה משום לו הדביקו
משכ סמים על סרט א ה התשוקות, בנזחור

ל שאולץ אדם על סרס דיוק, ליתר רי*
 במידה מזכיר הוא המשכר. לסם התמכר

 האיש פרמינגר, אוטו של סרטו את רבד.
 ושהוצג בעיה באותה הדן הזהב, זרוע. בעל
בארץ. אחדים חדשים לפני

 גשם. הכובס מלוא את שיצר זינמן, ?רד
תפ ללא ומזעזע, כנד, סרט ליצור השכיל

 פרמינגר. אצל שהיו כפי ת מלודרמסי ניות
 ם הרי ת זו קשה משימה בביצוע לו עזרו

 אמנותי וצילום מצוין שחקנים צידת מצויין,
הסרט. לאוירת הטון את הנותן בשחיר־לבן

 מגלם אותו סוס, ג׳וני מתןןרם. האב
 נרקומן הוא מוריי, הרחקיס) (מסיבת דון

כ הנמצאת ■מאשתו מחלתו את המסתיר
 הוא סודו את היודע היחידי ומאביו. הריון,

 כל את המזרים פרצ׳יוזד,), (אנטוני אחיו
מז באמצעות אחיו של ידו אל חסכונותיו

ד,הרואין. רקי
ה מוכרי כנוסית כאשד מגיע המשבר

 תובעת המשטרה, על־ידי הנרדפת סמים,
 האחים אבי ואילו מחד, חובו את מג׳וני
ל בא שני* במשך שהזניחם ולן), (ללויד

מאידך. חסכונותיהם את מהם בקש
 חכרך) (ח,יפי מרי אוד, ג׳וני, של אשתו

 באחרת, התאהב כי בבעלה החישדת סייוט.
 כש־ אחיו, בזרועות חמימיח למצוא מנסה
 הנדהם האב סודו. את לה מגלה ג׳וני

 מסמל האהוב, בנו כלפי זעם בחמת מתפרץ
ה-מי* חולי אל החברה יחס את

 של אשתו — פשוט היא למש־ר הפתרון
 הסמי* משטרת לידי אותו מסגירה ג׳וני
חסרת־המעצורי* מתאוותו שירפאוהו כדי

ל ע ב מטורף ה
 ארצות־חבריוסו תל־אביב; (אסתר, יודיד!

 מטירסים פשע מעשי גדוש מתח סרס הוא
 הנשואה; דיי, דודים בלתי־צסויות. והפתעות
 כי מזלה רדן^ ז׳ נלואי מטורף לפסנתרן

התאב את וביים הקודם בעלה את רצח זה
ה ב־די שאין מאחר בה. לזכות כדי דותו
 שמיעה מעדות חוץ זה, לפשע עדות כל חוק
 כיון מתקבלת אינה אשר דיי, דודים של

 עומד בעלה, נגד ,להעיד יכולה אשד, שאין
ה של הנקמה רצח נוכח באזלת־יד החוק •

בעל.
 ר מסורסים מכיניות מריצי רמה אחרי
 ההפתעה מתחוללת אחרות מתח הצינות

 בו למסים לחדור מצליח הבעל העיקרית.
 הורג כדיילת, ממנו, שברחה אשתו עובדת

 ונהרג סייס־המשנה, את פוצע הטייס, את
ה של לידיה נמסר המטוס הגה במטו*
 בשלום נוסעים 60 להנחית החייבת דיילת,

הקרקע. על
 אינם שבעלילה הבלתי־הגיוניים הפרטים
 לפסו• עד הנשמר שבה, המתח על מתגברים

הצלולויד. של האחרון

חדדיך
 בזזר• דח בשבוע המוצגיס הסרטים אדה
לראותם: נזמליץ הזה העולם אשר האדץ,
 תל־ נסקסים, המכשפות צייד •

ה הבד תגלית דמונג׳ו, מילין — אביב)
 הצופי* את לבלבל מצליחה החדשה, צרפתי.

ל המטיף בסרס מסאצ׳וססס, הגמוני ואת
סיניורה. סימון מונטן, , איב סובלנות.

 תל-אביב! (צסון, בגידיורק מלך •
 נלחם צ׳אפלין צ׳ארלי — :רושליס) ציון,

המכשפות. ובציד בארצות־הברית
 בססי — חיפח) (ארמון, איזבלה •

ב אכזרית למהתלד, קרבן נופלת בלייר
מזעזע. אנ,שי בסרט ספרדית, עיירה

 — חיפה) (גל־אור, כקרב אדם # י
 למטרד. ברוכה בקוריאה חיל־רגלים ^בתת
ללא מלחמות על אמיתי בסרס תכלית, ללא  ילד ׳*ע ג׳חי ״כשמיה ארצות־חבריוז) אביב;

ריאן. ,דוברם ריי, אלדו תגליותבסף• לימזמד כדי כי אביו לימרתו קטן״




