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משמי□ נס
 בפורים בדיוק, שנה לפני ששי ביום
 תל- מכבי של הכדורגל קבוצת ערכה תשי״ב,

השח את שהביא פנימי מסכות נשף אביב
 השבת של הקטנות בשעות למטותיהם קנים

 רצוצים שחקנים 11 עלו יום אותו בבוקר.
 נפגשו העיר, בצפון התל־אביבי האיצטד על

 פתח־ מכבי של 11ה־ נגד חריף ליגה במאבק
 המתח. רבת לפגישה במרץ שהתכוננו תקוה,

 שתי יום אותו הצילו הכושלת הקבוצה את
 נצחון לתל־אביבים שהנחילו בודדות התקפו
שערם. על פוסק בלתי לחץ לאחר משונה,

 שחקני עצמה. על הפרשה חזרה השבת
 גם הנשפיה עריכת על ויתרו שלא תל־אביב,

 הפגישה ההגרלה כאשר גם נרתעו לא השנה,
 היחסים בעלי המושבעים היריבים את שוב

שיכו חצי המגרש על עלו הם הלא־לבביים•
הרא במחצית רק מהיר משחק ניהלו רים,

 ידי על (אחד שערים שני הובקעו בה שונה,
שב פתח־תקוה, של מגינה בן־דרור, ישראל

 השני, קבוצתו), שער תוך אל בכדור עט
 חלוצה כהן, מקם של מזהיר מבצע לאחר

תל־אביב. מכבי של המוכשר
 את ניצלו נואשו, לא הפתח־תקואים אך

 השופט, ידי על כהן של מהמגרש הרחקתו
 קיוו צללים, עשרה על דקות 45 משך לחצו

הש אולם הסיום. שריקת עד יתרון להשיג
ה מפנה לחולל יכול לא שהבקיעו האחד ער

בהש אולי המדה, על יתר מהיר שהיה משחק,
 תל- מכבי את זיכה האנגלי, האויר מזג פעת
המנצ לגבי הקהל. לגבי מוזר בנצחון אביב
משמים. נס ממש זה היה לא חים

׳־ בגש□ משווקיס
 נערך בארץ הליגה למשחקי השני השבוע

 הגשמים פוסקים• בלתי מטרות תחת השבת
 את אתם הביאו ולא מדי חזקים היו לא

ני להפסדים גרמו אבל המשחקים* בטול
האגודות. לקופות כרים

 משוגעים רק בקרבם לארח זכו המגרשים
 מכף רטובים כשהם שחזו, לכדורגל, גמורים

רחו מכבי מענינים. בקרבות ראש, ועד רגל
 במשחקו לזכות בטוחה הזדמנות החמיץ בות
 של יתרון לאחר כאשר, חיפה, הפועל נגד
 גרם התוצאות, את יריבו איזן שערים, שני
 לאכזבה הרחובותי. לקהל גדולה אכזבה בכך
 שנוצח סבא, כפר הפועל •נכה גדולה פחות לא
האח של מגרשו על בלפוריה הפועל ידי על

 מאחת יקרות נקודות שתי בכך הפסיד רון,
לנצח. בכלל קיתה אותן היחידות הקבוצות

ד1ח אוטו
 של החדש המאמן פוקס, נפצע שבוע לפני

 הועבר ב״שמן״, עבו-ה בתאונת חיפה, מכבי
דאגה. מעורר כשמצבו החולים, לבית

 מאמן שבלי למכבי, ברירה נותרה לא שוב
אלא החדשה, הליגה את להתחיל רצה לא

 תל־ הפועל—חיפה מכבי ממשחק לבד ׳
בבוץ. שכוסה המגרש מפאת שבוסל אביב,

 טפו־ בת לקבוצה לשוב בקשו לאוטו, לפנות
חיו.

 היטב לאמן הבטיח הרבה, פקפק לא אוטו
 מפתח־ אחותה נגד שהפסידה הקבוצה, את

הגביע. מחזיקת תקוה,

 במכבי שלפנברג אוטו שחק שנים משך
הקבו את אימן אף האחרונות ובשנים חיפה

צה.

 — ומכבי אוטו ביחסי מפנה חל כשנה לפני
שח שני לטובת פסקה הקבוצה כשהנהלת

 סרבה לבינם, אוטו בין שפרץ בסכסוך קנים
להענישם.

הב לא במעמדו, פגיעה בכך שראה אוטו,
 לחיו־ מהאגודה, מוחלטת בפרישה הגיב ליג,
 ״אוטו :שטענו הספורטאים ידידיו של כם

למכבי״. יחזור תמיד

הצנזורה
ללחיו כניעה

 מרלון האמריקאי והקולנוע הבמה שחקן
 הודיע בראנדו תשוקה) הקרויה ת (חשמל
 הבא, סרטו את שיסיים לאחר כי, השבוע
 צעדו את בראנדו הסביר הוליבוד. את ייטוש

 קבוצות של בלחץ לשאת עליו שנמאס בזה
 רצונן את להשליט המנסות בהוליבוד שונות

 מהווים הסרטים, של בצועם ודרך תוכנם על
ביותר. ומזיקה רשמית בלתי צנזורה בכך

סרטיט
בודד״ ״כוכב

 גייבל קלארק הגיש כיצד מתאר בודד כוכב
 הברית, לארצות במתנה טקסאס מדינת את

מקסי ,צרפתי שטח לכן קודם שהיתר, לאחר

בודד״) (״כוכב גארדנר אווה גייכל, קלארק
טקסאס מדינת : נדוניה

 אוטו הצהיר המכבי את שעזב לאחר שבוע
 העולם של הספורטיבי כתבו בפני שלפנברג

השח את שקלקלו ״האגודות :בחיפה הזה
 גאוה שנהם הצעירים בקרב מטפחות קנים

 מונעת לאנוכיות, הגורמת מופרזת, עצמית
 מאחר קבוצתית. משמעת של אפשרות כל

 חיפה למכבי רק מיוחדת אינה זו שתופעה
ש כיוון אך אחרת, באגודה לאמן אעבור לא

 —100 אקדים לחיות, יכול אינני כדורגל בלי
 צעיר. מגיל ילדים קבוצת אאמן לירות, 200

וכ לי להפריע יוכלו לא ועסקנים הנהלות
למופת״. קבוצה יהיו שיגדלו

 אוטו נתקל תכניתו בבצוע כי נראה אך
לב נענה זמנית, עליה ויתר רבים, בקשיים

קבוצתו. את לאמן חיפה, הנמל הפועל קשת

 אגב עצמאית. רפובליקה אף מה וזמן קאי,
 המזדקן ההוליבודי, הכוכב חוטף השי הגשת

 איש של מידיו גארדנר אתה את הנאה, אך
ב וזוכה קרופורד) (ברודריק אחר טקסאם

מיל לשער, יש אותו, שהפך ממשלתי חוזה
יונר.

יסו מלאים הברית ארצות של תולדותיה
 של מבצעיו אולם חזקים, דרמתיים דות

 לסלף כדי ביכולתם אשר כל את עשו הסרט
 : של סדרות אותה לעשות ההיסטוריה, את

ה ארצות של גדולתן על רגשניים נאומים
 ו־ גרופורד גוברים בהן והתכתשויות ברית
ב לדם צמאים אינדיאנים עשרים על גייבל
 אם ביחוד הלבן, האיש את ההולמת קלות
לעורר עשויה אינה אבל טקסאס, איש הוא

 אבל ילדותי, סרט חיוכים. אלא הצופים בלב
לילדים. לא

עתונא׳״ שד ונו3*מצ
 מרעישות ידיעות אחרי להוט עתונאי כל

 יוצא היה לא דאגלאס) (קירק טאטום וצ׳אק
 בערים עתונים של כתבם היה הוא הכלל. מן

 פעולות מכמה כתוצאה סולק מהם הגדולות,
 שכרות, :כגון הגון, עתונאי הולמות שאינן
הראשיים. העורכים של נשותיהם אחרי חיזור

במע עצמו מוצא הוא הסרט של בתחילתו .
 בניו־ הערים באחת קטן יומי עתון של רכת

 הגדולה לידיעה רוח בקוצר מצפה מקסיקו,
העור את תאלץ הפרסומת, את לו שתחזיר

 שוב לו לתת החשובים העתונים של כים
 זכות בלי או (עם שלו הכתיבה שולחן את

לנשותיהם.
 במערה מגלה, הוא צפיה של שנה כעבור

 בג־ (ריזדרד במפולת שנתפס אדם עתיקה,
 גדולה, אפשרות בכך רואה צ׳אק דיקט).
 תשומת את ■שימשוך סנסציוני ספור לביים

אפש שישנה פי, על אף כולה. אמריקה לב
 את מאלץ הוא בנקל, האיש את לחלץ רות

 ארוכה, אליו.■-בדרך להגיע לנסות המצילים
 שבוע לפלוות תמשכנה ההצלה שפעולות כדי

 האיש אודות״ליאגן הספור התוצאה שלם.
 האיש אך סנסציה, אמנם, הופך, במערה,

 ואילך מכאן ומת. במבחן עומד אינו עצמו
 לצנזורה המם את התסריט מחברי משלמים

 על יבוא- חוטא כל י כי הדורשת ההוליבודית,
 והסרט לא,' או עתונאי הוא אם בין עונשו,

אק.;צ עושה כמוהו הסוף. עד לאיטו גוסס
 תיל- כילי הבמאי, משכנע. זאת ככל

 במקוםיהפיעו־ הסרט של 'רובו את שצלם דר,
הוליבו ריאליזם. לו לשוות הצליח עצמו, לה
 על יתר ומלאכותי מלוטש קצת אופיני, די

 על נעזר הוא משכנע. זאת בכל אבל המדה,
מש כרגיל דאגלאם, : מצוינים שחקנים ידי
 המרכזית הדמות את ומהווה בדינמיות חק

 הדעת קלת כאשתו סטרלינג, ג׳אן בסרט.
 של .אביו .בתפקיד ברקס, ג׳ון ליאו, של

 את מבצעים אחרים,־ ושחקנים הקבור האיש
 אם כי: ובטכניקה, בכשרון רק לא תפקידיהם

רגילה. בלתי בכנות גם
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בקצרה
ויטוריו של החשוב סרטו כמילאנו. 03
או עוני,■ -אודות סיקח, דה האופנים) (גונבי

סרטים. חסידי לכל ועושר. שר
אכזרית, אך דקיקה, סטירה כחול. כדם

 בץ גיניס באנגליה.׳אלק האצילים מעמד על
תפקידים. שמונה
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 לאנו בוז נס
כחול בדם

עתונאי' של מצפונו
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ץ ב ש רו ס נ ב ה ת
תו •4 ן החן את המסמלת ד,חייה .1 :מאוזן

 הכנסת רוב עיני .8 לשפל; בדומה גנאי, אר
 המשפטים; שר .10 ל...; צופה והמעום למערב,

 .13 הכנסת; חברי של העיקרי העבודה כלי .12
 חידוש לשם זה במבצע הוחל שנים חמש לפני

 בעברית; הרבים סיום .16 ירושלים; עם הקשר
 מנהל .20 ברית; עשה חתך, .19 קילל; .17

 וסגן ד,בטחון משרד מנהל שהיה * חולים קופת
 רחב לא .23 וי; .21 תל־אביב; עיריית ראש

 שמות בשני המשתמשת הכנסת חברת .24 ואויב;
 קטן עושה .26 בעלה; ושל שלה — משפחה
 מתפקידו שהתפטר הכנסת חבר .27 לקטנטן;

 .29 מחוזי; שופט משרת עצמו על לקבל כדי
 יהודים מלבד יש בה בכנסת היחידה המפלגה

 אחת .33 המגילות; מחמש אחת .31 ערבים; גם
 מרימים אותה .35 המאפא״ות; הכנסת מחברות

שהס הנביאים משלושה אחד .36 הצבעה; בשעת
לאח שנשמעה קריאה .38 פרקים! בשלושה תפק
 בגשתם הקומוניסטים הכנסת חברי כלפי רונה

 .41 הכנסת; יו״ר סגן היתד, היא .39 לרמקול;
 הרופאים משני אחד .43 תופיק; הוא הפרטי שמו

 חברי כמספר זו סיעה חברי מספר .44 בכנסת:
המזרחי״. ״הפועל
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 הכנסת מחברי של-אחד העט שם .1 : מאונך
מנ '.3 יהודה: של ומבניו ישן לא .2 הצעירים;

 ישראל חבר;משלחת שהיה כנסת חבר .5 גינה;
 הצדיקים מספר■ .6 שעברה; בשנה או״ם למליאת

 .8 בכנסת; לדיון שזכתה בהמה .7 הנסתרים;
 שנעשה עיר ראש. .9 בכנסת; הגדולה הסיעה

 ציר שהיה ההסתדרות מזכיר .11 שר; לאחרונה
 חבר'כנסת;״ .14 לכנסת; שנבחר לפני במוסקבה

 הכנסת מפקידי .18 בעברית; הרבות סימן .15
 .20 שנה; חמישים עתה זה לו שמלאו הגבוהים

 מטילה עליו .22 הכנסת; משוכנת בו הבית שם
מש שם .25 בנגב; השכיח עץ .23 בלו; הכנסת
 אחד .30 התימנים; נציג .28 חביבי; הוא פחתו

 .31 בכנסת; הערביות הסיעות אחת של השמות
 .34 אות; .32 פלדמן; הכנסת חבר של תוארו
 הפרטי שמו .36 קלוקל; לשמן הקיבה תגובת

 את מושך הוא .37 הגמרא: מימי רברבן של
תפ 42 בדירה; עושה שאדם מה .40 הרכבת;

קרם. לו יש אך מסמר, כשל קידו

 פתרונם את לשלוח הפותרים על
 :הכתוכת לפי ,20.3.53 יום עד

 תל-אביב, ,136 ד. ת. הזה, העולם
הכנסת״. ״תשבץ

 פרסי יוגרלו נבונה הפותרים כין
ספרים.


