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אחד רק או בלידשבת, הציגו בתדאביב בתי־קולנוע 12
הודי יחו  לקולנוע שהולך זה ? י

גדו כרזה הכריזה השישי!״ ביום /^■י'
 בפתח האחרון בליל-שבת שהתנוססה לה

צעי מאות כמה בתל־אביב. אלנבי קולנוע
 מאשר כדורגל כאוהדי יותר שנראו רים,

ב ונופפו צרחו והתרבות, האמנות מגיני
הפ להיות היה שאמור במה אגרופיהם

 עיריית ראש של ״כניעתו נגד מחאה גנת
הקיצו הדתיים החוגים ללחצי תל־אביב

 שישי״ בימי תרבות אירועי לבטל ניים,
 ב־ נמצאים הם כאילו ממש התנהגו הם

גורל להיחרץ עומד שם כדורגל, מיגרש

 קולנוע סורגי דרך הנשקפים אלה, נערים שנילסרט? או לכלא
 לחזות האחרון בליל־שבת באו לשס אלנבי,

 להקרנת הצדקה המשמשת בערבי־שבתות, הנוער תעסוקת בעיית את מייצגים — בסרט
 ביום לקולנוע בכניסה כסדרן מואב, בועז ר״צ, ח״כ נראה מימין בשבתות. סרטים
 אלנבי, קולנוע של בעליו ורדימון, אורגד נראה ומשמאל האחרון, השישי
יהודי'. ״מיהו על המערכה נטושה שלו הקולנוע שעל בתל־אביב, ר״צ ומזכיר

הס הלאומית. מהליגה לירידה קבוצתם
 לזכות במטרה הזכוכית דלתות על תערו

 אחת ניפצו חינם. סרט מהקרנת ליהנות
והסד השוטרים את והדפו דחפו מהן,
 הסדר. על לשמור שניסו רנים

בעי היה בתל־אביב השבת על הקרב

 כמה אלה היו לכן קודם שבוע צומו.
 אלנבי, קולנוע מול שהפגינו דתיים עשרות

נת בליל-שבת, שעריו פתיחת על מחו
 הבא בשבוע המישטרה. ואלות בזרנוקי קלו

 הפגנודנגד. שוב לערוד הדתיים אמורים
תסתיים כאשר גם משעמם. יהיה לא

ו למאבק מוקד הנ
 לא שבועות שלושה בעוד הכדורגל עונת

ה ממגרשי תועתק היא אלימות. תחסר
 תל-אביב. של הקולנוע לאולמות כדורגל

 יש שם הכדורגל, למיגרשי שבניגוד אלא
 רגשותיהם להתפרצות מוטיבציה כביכול

ה הקרנת סביב המהומה האוהדים, של
 אלא אינה בלילות־שבת בתל־אביב סרטים
מים. בכוס סערה
תו של לזכותם סכנה כל נשקפת לא
תש תמורת סרטים לראות תל־אביב שבי
שב בערבי העיר של בבתי־הקולנוע לום

והאט- התרבות שבשם היא הסכנה תות.
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