
קןלמע_________________ספורט
כדורגל

גדי• דודיאן של דגליו
הברי •האיים את שגרפה הסערה ערפילי

 הנסיכה של הסנסאציונית הודעתה עם טיים׳
 וכבר פגו, טרם אירוסיה׳ ביטול על מרגרט

למרק בריטניה את שהפך חדש גל ועלה צף
 לבבות, זוג הסערה את ליבו לא הפעם חה•

 דוגמתו היו שלא רגליים זוג אותה עורר
האיים. ימי דברי בכל

 הידיעה בריטניה בני את החרידה כרעם
 הזח (העולם מתיוס סטנלי של הוצאתו על

 נבחרת מסגל הקשיש, הכדורגל קוסם ),936
 עם הקרובה התמודדותו־, לקראת אנגליה

מספרד. הי״א
 ניצב ימים חודש לפני אך חדש. דם
 מידי לקבל זכה הייבורי, באיצטד מתיום
 מאה לעיני הזהב, מדלית את בריטניה מלכת

 .מעמד באותו אמר מלאי־שמחה, צופים אלף
ל רגלי אותי ישאו עוד כל לשחק ,אמשיך

בכך.״ התמיד
 להוצאת הראשונה הפעם זו היתד. לא

 שנים, חמש לפני הנבחרת. מסגל מתיוס
 סקוטלאנד עם להתמודד אנגליה כשעמדה

 מתיוס הורחק הבריטיים, האיים אליפות על
 גם התרחקו אתו יחד האנגלים. הי״א מבין

מח כשלון נחלה אנגליה ההצלחה. סיכויי
פיר.

 את קטלו הבריטית והעתונות דעת-הקהל
 מכן לאחר מייד חורמה. עד הנבחרת מרכיבי

 מנבאים יודעי־דבר לסגל. .מחדש מתיוס צורף
 אותו של דומה מהדורה נכונה הפעם גם כי

 הנבחרת במרכיבי לקנא אין לכן, בזיון.
בנו 30ב־ משחקה את תסיים אם האנגלית

 בכשלון, הלונדוני, וונזבלי מגרש על במבר,
אחרת. בלתי־משכנעת בתוצאה או

 מהיר, אינו כבר אומנם )41( מתיום סטנלי
 רבים אולם אחדות, שנים לפני שהיד, כפי

 הטוב הימני הקיצוני את עדיין בן רואים
 ההונגרי, הכדורגל אליל אמר בעולם. ביותר
 הטוב הקיצוני הוא ״מתיום :פושקאש פרנץ

 דוגמה משמש הוא חיי. בימי שראיתי ביותר
אדמות.״ עלי כדורגלן לכל קלאסית

או כל כבר מצויים ד,״זקן״ של ברשותו
 מידי שזכה לאחר האפשריים, הכבוד תות

 שנים חיכה לה מדלית־זהב באותה המלכה
רבות. כה

לז עומד מתיוס כי המספרות שמועות יש
הנוק החלטתם למרות אבירות, בתואר כות
 אומר שגמרו האנגלי הכדורגל אבות של שה

 החלטה — הנבחרת בעורקי חדש דם להזרים
 באותו הקשור בכל לא אולם מעיקרה, צודקת

מתיוס. סטנלי :הקרוי פלא

במסלול
רבי□ במי□ גביו!

 לכדורגל, גביע־המדינה על הגמר משחק
 הגרש על האחרונה בשבת להיערך שעמד
ש לאחר הבאה לשבת נדחה ביפו, הפועל
 ם״מ,6 בגובה מים הוצף הכדורגל מגרש

ל בילוי ולמקום טבעית שחייה לבריכת הפך
הפרברים. שכונות ילדי

תנא■ על ויתור
 שמו כי גלזר יהושע כדורגלן משראה

גולד יוסף כדורגלן של תמונתו תחת נזכר
 אם ״רק : העיר )׳943 הזר• (העולם שטיין
אר כמוני שערים גולדשטיין להבקיע ילמד

 שלי התמונה את להחליף העתון לעורך שה
בשלו.״

שפל גאות ו
 שקיים פתח־תקוה, מכבי שחקן שרף, זאב
 כתקופת שהיתר, אגודתו עם ממושך ברוגז
 חזר בליגה, האחרונים משחקיה בעת שפל
 :הקבוצה של האחרונה הצלחתה נוכח אליה
נתניה. יובל בגביע זכייה

אנגלי שגעון
 יוכל הקריקט* מישחק על שמע שרק מי

 אורחת קבוצה עיניו. במו לראותו גם השבוע
 להתמודד עומדת אפריקה מדרום שהגיעה

 כה עד אשר זה, בספורט ישראל נבחרת עם
 עולים של קטנים בישובים תחרויותיו נערכו

ומו אשקלון כגון ודרום־אפריקה, מאנגליה
 איש המארחים, אחד הסביר תימורים. שב

 ספורט שזה חושב העולם ״כל : מצליח עסקים
 האנגלו״ אנחנו, אבל הגיון. כל וחסר מסובך

״1 ממנו משתגעים סכסיים,

ההקפות. לנוישחק במקצת דומה *

סרטים
מארטר מחול במונ

 אשר צרפתי, עממי מחול היה הקאן־קאן
 אך מלב, נשכח החל הקודמת המאה בסוף

 אשר מונמארטר, של הפיכתה עם לתחיה קם
 למרכז דלה משכונת־פועלים פאריס, בצפון

ה התמורה חלה איך בינלאומי. שעשועים
וה הגדולים הקברטים אחד נבנה ואיך זאת,

 זאת — רוז׳* המולן — העליזה בעיר ידועים
 ז׳אן של סרטו קאן, קאן נץ׳1פ מספר

 רנואר, קלוד הצייר של בנו רנואר, (הנהר)
 כיום הנראית תקופה מחדש להעלות שניסה

 השתמש חי־ם׳ רוח בה הפיח פריהיסטורית,
מציורי הישר הלקוחים בצבעים כך לשם

טו וביחוד האחרים והאימפרסיוניסטים אביו
לוטרק. לוז

 לפיה העלילה, על עדיפה ד,אוירה אכן,
 ב־ עליז קאברט גאבן ז׳אן אמרגן מארגן

 פלים), (מאריה אחת אהובה דוחה מונמארטר,
 אך אמול), (פרנסואז באחרת (זמנית) זכה

 על מסתנח־ר לכשהוא משתיהן עין מעלים
חדשה. יפר,פיה ידי

ת ר ע ה. ס ע נ ועלילה בנאלי נושא תנו
 : גדול אמן בידי נפלא חומר שימשו דושה

ה בתמונת ביחוד הנו, לןאן יןאן פרנץ׳
סס תנועה סערת הסרט, את המסיימת מחול
 רב זמן הבד על נראתה לא שכמוה גונית
מאד.

 הגדולה) (האילוזיה הדראמה אמן מואר,
 מוסיקאלית קומדיה ליצור יכלהו את הפגין

ראשונה. ממדרגה
ש מפגי •שן חד

ס בעצמה. מאוהבת שוב הוליווד כ  בכו
מל חצי־טפח, מגלה מתערטלת, היא נולד

 ומתלקלקת מתלטפת משהו, עצמה את קה
או על הדראמה ניכרת. בהערצה עצמה עם

 מטה מטה היורד מייסון) (ג׳יימס כוכב דות
 במעמקי חייו את מסיים שהוא עד במדרון,

 גראלאנד) (ג׳ודי שאשתו בעוד האוקינום,
 לכוכב, הופכת לגדולה בשעתו העלה שהוא

 :הוליווד לאילי מחניפה מעלה, מעלה דורכת
נר טוב־לב מפיק בדמות ביקפורד, צ׳ארלם

 מרבה האולפן, בענייני מעט אך עסוק אה
 גאר־ כוכבת של הפרטיות בבעיותיה לטפל
לאנה

 זו ורגשנית זולה עלילה עולה. כוכב
 במאי של ביום, להברקות עילה משמשת

 מצד ביותר משובח ומשחק סוקור, ג׳ורג׳
 האחרים נראים לעומתה גארלאנד. שחקנית
 מחוויר מייסון ותיק שחקן אפילו חובבים.
הראשון סרטה לה שזה השחקנית לצידה.

 הנמצאת במונמארסר, האדומה. הסחנה *
רבות. רות סחנווז היו נישאה, נבעה על

לבי אותה שריתקה עצבים התמוטטות לאחר
 ושירתה במשחקה מוכיחה מספר, שנים תה
 בשמי שוב העולה כוכב חשוב, כוח היא כי

האמריקאי. הקולנוע
מ השעה. כחצי המציגים קצצו הסרט מן
עליו. להמליץ יכול הזה העולס אין כך שום

צנועה אך ערומה
 פעם היתה היה כי מספרת הבריטית האגדה

 קובג־ בעיר גרה והיא גודייבה שמה ליידי
 כה קשה. איש היד, הליידי של בעלה טרי.
 לרכב אותה הכריח אחת פעם כי עד קשה

 כדי היוולדה, כביום ערומה העיר ברחובות
 בגלל התושבים, אולם ולקלס. ללעג שתהיה
 ו־ ההיא) בתקופה (כבר ג׳נטלמנים היותם

 לא קרי־דם׳ סאקסונים
אליה. עיניהם את הפנו

 מאז שנקרא אחד, רק
המציץ״. ״טוס

 במוקדם כי היד, ברור
 דעת על יעלה במאוחר או

 ליצור אתר או זה מפיק
 הערומה הליידי על סרט
נע זאת הסום. גב שעל
 חברת ידי על עתה שה

אוניברסל.
כליי הראשית הבעיה

 נפתרה גודייכה די
או׳הא־ מורין : נקלה על

ש גודיי*־. בתפקיד רה,
ש קפלט ראשה על מה

מ למעלה שערו אורך
 את עוטר השער מטר,

מצ היטב, היטב הליידי
הצופים. מעיני אותה ניע

 הראו כשרון פחות קצת
הס בכתיבת המסריטים

 של בעלה את עשו רט,
לו אותה גיבור, הליידי

 הסאקסונים לחרות חמת
הנורמאנים. כנגד
ל מתאים אינו זה כל
רמ את הולם אך אגדה,

 שהצנזור הסרט, של תו
טי על מיד עמד הבריטי

 גם הצגתו את התיר בו,
 לאכזבתם ילדים׳ בפני

לע שקיוו המפיקים של
 כסף יותר הרבה שות

או׳־ כוכב של מערוותה
 את תקבל באם הארה,

בלבד״. ״למבוגרים המיוחלת! הגושפנקה

שראל י
ש ש מפג חד

 חיל, עושה החיפאי מועדון־הסרט בעוד
 מבתי באחד חבריו בפני שבוע מדי מציג

ל הנחשבים סרטים בעיר הנאים הקולנוע
ה בפעם בחל־אביב, השבוע נפתח טובים,

ל מפגש מקום אמריקה*, ציוני בבית שניה
ב 8.30ב־ שני, יום בכל הבד. אמנות חסידי

מס ארוך, בסרט לחזות החברים יוכלו ערב
נסיוניים. סרטונים פר

 מועדון־סרט, ביסוד אינו הגדול הקושי
שה כמה עד להצגה. סרטים בהספקת אלא
 הסרטים אין קל, ראשון, במבט נראה, דבר

 הקרנתם את מצדיקים במועדונים המוצגים
 לפני שאך יצירות הם לרוב מצומצם. בחוג
 מפעם מוצגות עודן הבד, על נראו קצר זמן

 סרטים בארץ. קטנים בבתי־קולנוע לפעם
 יחסית, עתיקים קוליים סרטים או אלמים,

 מושמדים שהם מאחר בארץ, בנמצא אינם
 שאפשר כדי מולבנים או המפיצים, ידי על

תרגומים. עליהם לכתוב יהיה
 ורב משגשג סרט מועדון כי יתכן אולם
 קלאסיים־באמת סרטים לייבא יצליח חברים

 לספק בניכר, וזתיקים ומוזיאונים ממועדונים
השביעית. האמנות לחסידי ביותר חיוני צורך

ב סרט מועדון נוסד הראשונה בפעס *
ה וארגונם הקולנוע בעלי התאחדות שיתוף
 שבועות כעבור נסגר המבקרים, של כושל

מספר.
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(כעמל) המציץ ומום גודיכה כליידי או׳הארה
ו״ למבוגרים ״רק לא
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ראשונה... ממציצה
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2 ת 0 ו י ר ג י ס

טה1פר 250

 הטבק גדל בגליל

עי□ טבק  ועדין ט

עורב  ריחני. יבוא בטבק מ

 בחפיסה סיגריות 20

 כולה מלאה אחת וכל

מצטינת בתערובת

ל י ל ג

.1מו 10)101■ )1.) ו1ו : 

 א.£ 1א*מו _ח.מ11י_ תי_ו1,1£י_

מז □א 1111011. )1.) □1שא_

13




