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24749 טלפון תל־אביב,

למוסקבה חנם נסיעת

:הנושא על בתחרות להשתתף הזה העולם קוראי את מזמין הישראלי הפטיבאל ועד
 זו בתחרות הזוכה ישראל״. במדינת הערבי לנוער העברי הנוער בין ״ידידות

במוסקבה. הקיץ שיתקיים והסטודנטים הנוער לפסטיבאל חינם בנסיעת יזכה
 את ביותר והמשכנעת האמיתית בצורה שיביעו לצעירה או לצעיר ינתן הפרס
 משתתפים מאות לבקשת כתבה. או סיפור שיר, סיסמה, של בצורה התחרות, רעיון

 ליום העבודות להגשת האחרון המועד נדחה עבודותיהם הגשת את סיימו שטרם
תל־אביב. (״פסטיבאל״) 136 ד. לת. להעביר יש החומר את ,1957 ביוני 1ה־

ספורט
אגודות

החמולות מאבק
ל וחקו האחרונים השבועות שערוריות

ה בכדורגל אחרת עגומה פרשה פינה קרן
 לרעש גורמת היתה אחר שבזמן ישראלי,

פר זו היתר, הספורט. חובבי בקהל גדול
 פתח־ נזכב־ ושחקן מאמן של הדחתו שת

שפיגל. אליעזר תקווה,
 ביי מתוחים יחסים שררו ומתמיד מאז

משח אחד בן־דרור, וישראל שפיגל אליעזר
 החיה והרוח הקבוצה של הטובים קניה
חמו ריב של תוצאה היו אלה יחסים בה.
ותי ומשפחות גושים בין יומין, עתיק לות
בפתח־תקווה. קות

לא אירעה הנסתר הריב של ההתפוצצות
 בכדורגל. צרפת נבחרת נגד צה״ל משחק חר
 הזמין רבים, חוגים של התנגדותם אף על

שח את שפיגל אליעזר צה״ל נבחרת מאמן
 כאשר אולם לנבחרת. בן־דרור קבוצתו קן

 נוח צד,״ל, נבחרת של המיועד הבלם החלים
 עבור מקום היה לא שוב מפציעתו, רזניק,
 בעוד ,26 היה שגילו משום בן־דרור, ישראל
23 היה הנבחרת שחקני עבור שנקבע שהגיל

שהת הפתח־תקוואית, הקבוצה באסיפת
 בן־ התאונן המשחק, שלאחר בשבת קיימה
מ שפיגל על־ידי במתכוון קופח כי דרור

מד שוכנעו הקבוצה ותיקי אישיים. טעמים
 מרחיקי־ שינויים דרשו בן־דרור, של בריו
 היה הראשון הצעד הקבוצה. בהנהלת לכת

 זאת מלבד מהקבוצה. שפיגל של סילוקו
 הקבוצה שהנהלת כך על השחקנים עמדו

 בהנהלת שנכשלה מכיוון היא, אף תסולק
הנ שסילוק מכיוון הנוכחית. בעונד. הקבוצה

ההנה אישור טעון לכדורגל הסקציה הלת
עדיין. בוצע טרם האגודה, של הכללית לה

ם. שי ר פו  עבר לא שפיגל של סילוקו ה
 הודיעו הקבוצה של משחקניה שניים בשקט.

 חיים השוער להסגר. ונכנסים פורשים שהם
 נבחרת נגד במשחק עולמו את שקנה בוך,
הזד מתוך פורש, שהוא הודיע צרפת, צבא
 נאדל, גד המהיר, החלוץ שפיגל. עם הות
 ל־ לנסוע עומד שהוא בטענה להסגר נכנס

להח חופשי יהיה יחזור וכאשר חוץ־לארץ
זילבר זיגי גם להצטרף. קבוצה לאיזו ליט

להס שנכנס לשעבר הקבוצה שחקן שטיין,
 חוזר הוא כי הודיע לקבוצה, לשוב ועמד גר

מחאה. כאות להסגר
 מורדי את הרתיעו לא אלה מחאה כעולות

 עצמו על נטל בן־דרור פתח־תקווה. מכבי
 הראשון במשחק הקבוצה. ואימון ניהול את

 יעל פתח־תקווה מכבי גברה המהפכה אחרי
 ברור היה אולם .3:0 בתוצאה תל־אביב מכבי

ממש פתח־תקווה מכבי את יציל נס רק כי
שפיגל. של פרישתו עקב נוספים, ברים

כדורגל
מביימים... כבר אם
 א׳ כליגה הספורט שערוריות עד

גלזר: שייע פותב
מת שאתם לפני
 לי יש לקרוא, חילים
בש קצרה הודעה
בדי אין פה בילכם:

מא זה הפעם חות.
בי מאמר רציני. מר

 שמחפש מי קורת.
 שיחפש — בדיחות

האח בעמוד אותן
הגליון. של רון

 השבוע קיבלנו שמעתם, שבטה כפי
רחו ממכבי חברים 22 עוד הלאומית לליגה

 שבועיים ובעוד כפר־סבא. ומהפועל בות
כ בהתחלה, מיפו. 11 עוד נקבל אולי

 לשחק כאלה קבוצות שעולות ששמעתי
 טוב. לא קצת לי נעשה הבאה, בעונה נגדנו

 קבוצות נגד כלל בדרך לשחק רגיל לא אני
 שעה. בחצי גולים 11 או 12 שמכניסות

ש בקבוצה שיחקתי שלי בחיים אחת פעם
 נגד כששיחקנו היה זה גולים. 12 הכניסה
 בכי שהם איך כשראיתי בלפוריה. הפועל
 ספורטיבי לא שזה החלטתי המשחק, אחרי

 כי לקבוצה. גולים מששה יותר להכניס
כדורסל? — פה זה מה בעצם,

 נגד שיחקנו אנחנו שכאשר הוא ההבדל
 לנצח. כך כל לנו יעזרו לא הם בלפוריה,

שנערכו משחקים ששלושה שמעתי הפעם
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