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 התחרות. מועד נדחה טכניות סיכות כגדד
זה. במדור הודעה תבוא החדש המועד ער

 ככתב. הודעה יקבלו נרשמו שכבר המשתתפים
 זאת דעשות מתבקשים נרשמו טרם אשד אדה

בהקדם.
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 של החשובות כדורגל תחרויות 12 להלן
 השם ובבריטניה. בישראל 21.3.53 השבת

ה הקבוצה את מציין קבוצה בכל הראשון
ביתית.
ד שורה בכל הריקה במשבצת ציין
(המא הראשונה שהקבוצה מנחש אתה אם
א׳. בתחרות־רשום תזכה רחת)
 (האור־ השניה שהקבוצה מנחש אתה אם
ב׳. רשום — בתחרות תזכה רתת)
 בתיקו תסתיים שהתחרות מנחש אתה אם

א. רשום —
ה השבוע נ שכון נלזר חנן ז המ עובדי מ

 העולם על חינם במינוי בבאר־שבע, דינה
 הגרלה שנערכה לאחר חדשים, 3 למשך הזה
טיבים בין מש שמונת את לנחש ביותר המי
נדחו). בארץ הליגה (משחקי בריטניה. חקי

אחרונות תוצאות
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חדשים 1כם
 הנקיון סדור בשעת

 — פסח לקראת
 הוא שמפו טקסטיל
הש ממש: לברכה
 הצבעוניות, מיכות

 הוילונות הכרים,
וזוה נקיים יהיו
 חדשים כמו רים

 יהיה כך וע״י
 אור מלא ביתך
כנ־יייס. ונעים
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חיפה מכבי ; תל־אביב הפועל — חיפה מכבי .1
רחובות הפועל — רחובות שעריים מכבי .2

רחובות הפועל
רמת־גן מכבי תל־אביב יהודה בני — רמת־גן מכבי .3

חיים קרית הפועל — חיפה הכח .4
ארסנל אלביון ברומבוייץ ווסט — ארסנל .5
סיטי סטוק סיסי סטוק — וילה אסטון .6

צ׳רלטון מידלסבורו — צ׳רלסון .7
קסל ניו ניוקסל — דרבי .8

תיקו ברנלי — פורטסמיט .9
סנדרלנד סיטי מנצ׳סטר — סנדרלנד .10

וולבם ליברפול — וולבס .11
* וונדסדיי שפילד — צ׳לסי .12

ב׳) מליגה העונד, עלתה (שפילד
 במכשיר יזכה התחרויות, 12 של תוצאות את נכונה המנחש

 תחרויות 11 תוצאות את נכונה המנחש פיליפס. מתוצרת רדיו
הזה. העולם על שנתי חינם במינוי יזכה

 תשובותיהם אשר לפותרים שבוע בכל ינתנו תנחומים פרסי
הנכון. לפתרון ביותר קרובות

 את העתק או התלוש, עם יחד המסומנת הטבלה את חתוך
 ו׳ יום עד אותם שלח הגזור, התלוש את אליה וצרף הטבלה
 תל־אביב. 136 ד. ת• הזה העולם למערכת בכלל) (ועד 20.3.53
 .20.353 יום עד דואר חותמת שישאו פתרונות יתקבלו

. .4 מס׳ נחשון :לציין יש המעטפה על

ופועל פקיד
ת בעל שכר קבועה מ

 בתשלומים קנו
הנוחה השיטה ע״י

תל־אביב. ,4613 ד. ת.

4 נחשון תלוש

;הכתבת:השם
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 העונה את פותח
 מסורתי פסח ב-סדר
ל י ל ג כ ח ח ס פ ה

 נאה, גן מלאה׳ נוחיות
לשרותך מכונית

כשר - מפורסם מטבח
ת: מנו הז
119 טל. ,273 ת.ד• נתניה
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שור מיוצרת  הסתדרות באי
בישראל השנים רופאי
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בית בכל
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שליה שת א שט מטו
הרא העלילתי התלת־ממדי הסרט

 לניו־יורק. שעבר בשבוע הגיע שון
 הוא שדו והבמאי שטן כבאנה :שמו
 ובמאי מחבר לשעבר אובולר, ארבי

 ה־ המבקר כתב רדיו. תסכיתי של
 ״כבאנה : הסרט על טיים של קולנעי

עו ש: מטושטשת אשליה נותן שטן
 ייתר בתבליט משתמש אובולר מק...

יו אמיוהי כמכשיר מאשר כלהטוט
 יואר, שהוא לו נדמה הצופה צר.

כי מידה וכושי חיקו אל מזנק אריה
 שהוא למרית אבל, המסך. מן דון

 ספור הוא שטן כבאנה תבליט, סרט
ביותר.׳׳ שטחי הרפתקאות

שראל י
□ ת היד* ו ע צ ק מ ה

מ קהל נכח האחרונים בשבועות
 ובר לדעת בישראל הקולנוע בקרי
 :למעטים רק כה עד ידוע שהיה
המו בסרטים מקצצות רבות ידים

 קרובות לעתים רואה הקהל צגים.
 של קטעים אם כי אמנות יצירות לא

 הצג־ : המקצצים בין כאלה• יצירות
 על המחליטים, הסרטים סוכני זורה!

בסר מסוימים שחלקים עצמם, דעת
 הקהל את לעניין עשויים אינם טיהם

המש הקולנוע׳ בתי בעלי :המקומי
 שלהם התכניות את לצמצם תדלים

 שלמות מערכות מחסירים לשעתיים,
מציגים. שהם הסרטים מן

 בקולנוע החמשי הנרי הוצג כאשר
 אלה כל הבחינו תל־אביב, מגדלור,

 אחרים, במקומות סרט אותו שראו
 אנשים הושמט. ממנו לשליש קרוב כי

 אולי, הבחינו, בקח־וואדיס שבקרו
בג ממנו׳ הוחמרה שלמה מערכה כי
 אופי בעלת לשער, יש היותה, לל

 שד מצפונו הוצג כאשר מדי. נוצרי
נת תל־אביב, מן, בקולנוע עתונאי

 רבים, במקומות קוצץ הוא כי ברר
 האמנו־ באיכותו לפגיעה שגרם דבר
תית.

סרטים
ת ב אדס״ .

המצו הסרטים אחד הוא אדם בת
 ניכרים ושם פה אכן, השנה. של ינים

 הבמאי כי ונדמה טכניים ליקויים
 לדחוס ניסר, הנינג־יינסון בייתה

 הרומן מן אפיזודות מדי יותר קצת
 תוך אל נקפה אנדרסון מרטין של

 אלח אבל הסרט. של וחצי השעה
 להבחין אין שכמעט פ&מים הם

 המעלות. של הגדול לאורן בהם
 הוא וקפה של ספורו כל, קודם

 ביתי ילדה היא דיטד, ועדין: אנושי
 זו עובדה בגלל הסובלת חוקית,

 חוקי בלתי ילד בהתבגרד* והמביאה,
לעולם.

 במקצת הנאיבית העלילה גבורי
 שהם פי על אף הזאת הכנה אך

 — מסוימת צדדיות בחד מצוירים
 לבבות ולטובים מאד רעים הרעים

 הצלו־ ומשכנעות. מענינות — רכים
 הפתוח, בשדה ברובם שנעשו מים,

.יופי. ומלאי פשוטים
 ובמרכזו ובראשונה בראש אולם

ב מאל, טובא נמצאת הסרט של
 זו שער בהירת נערה דיטה. תפקיד

וב בפשטות התפקיד את מבצעת
 של עבודתו תוצאת שהיא שלמות
 כשרון המוכיח ספק, בלי הבמאי,
ילדים. עם לעבודה מיוחד

 שמעון הסרט של בשלמותו פוגם
 וסיום הקדמה משמיע הוא פינקל.
 מוחלט ידיעה חוסר מוכיח לסרט,
מס צועק מקרופון, תוך אל בדבור

 היה כאילו זר, במבטא משפטים פר
 האחרונה השורה אל אותם משליך
 אף קריאתו הבימה. בבית ביציע
 כלל הבין לא שהוא רושם עושה

להגיד. נתבקש אשר את
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