
ספורטאנשים

/ / £ ׳ / ? ״ £

לבססד. מלאח וח10מ
וזשולמת.ז קל<טר. מנורות. ך

*00*10 / /6י > / /

 ספרים הוצאת
ירושלים בע״מ אחיאסף

________36 בן־יהודה________

הספר הופיע כבר

העי^ר
שמח!!! שיהיה
 וים שבח ראת
 אחי־נעמי אמנון בעריכת

דני. בידי ומצוייר
 המשוגעים הרעיונות את .לקחנו
 שמושי ספר מהם ועשינו ביותר

עליזות. מסבות לנהול
 לכל מין, ומכל זן מכל כאן יש

 השבים׳׳) רמות (ו״אפילו הרמות
 חידות 2000 גיל. ולכל טעם לכל
 נשפיות למסיבות ״פטנטים׳׳ 100וכ־

הוי*. וערבי
 למעשה נוסו שבספר המשחקים כל

והצליחו. קהל לפני
 ל*י 3.300 המחיר

 ל״י 3.— רק 1.1.58 עד
בארץ. הספרים מוכרי כל אצל להשיג

זאת! יכול הנך גם
 כך כל וזה נסית. טרם רק

 הוראות נותן ברנר פשוט.
 מצלמה. קונה לכל שימוש
 מהירות באיזו תתפלא
לצלם־חובב. תהיה וקלות
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לירועודים עולים
 החינוך שר נראה האחרון ראשון ביום

 כשהוא אוץ, (״זיאמד,״) זלמן והתרבות
הרש במכוניתו לירושלים מתל־אביב נוסע
 אשתו ואילו הנהג. על־יד יושב מית,

 הכנסת מזכיר סגן גם שהיא ארן, קלרה
 לירושלים, ראשון יום מדי לעלות והנוהגת

. האחורי במושב כטרמפיסטית, נסעה .  מיו .
 בכביש אצה נראתה ארן של מכוניתו אחרי

המש שר של האפורה מכוניתו ירושלים
 היא כשגם שיטרית, שלום בכור טרה

 האחורי המושב ואילו הנהג, ליד יושב
. ריק היה .  מעניין לכך, בקשר אגב, .

 ג-הגת מאיר גולדה החוץ שרת כי לציין
 בחיילים מכוניתה את למלא קבע דרך

 תל״ בין נוסעת שהיא פעם כל טרמפיסטים,
 אוספת אף היא לפעמים וירושלים. אביב
. . החוק לפי המותר המספר מן יותר ש .
 יעקב ח״כ של הופעתו לפני מעטות עות
 נראה מפ״ם, בשם המדיני בוויכוח חזן

 סוד ממתיק כשהוא העמק ממשמר הח״כ
 ו־ יערי מאיר לסיעה, חבריו שני עם

 עולם בלב קטנה במסעדה ריפתין, יעקב
. . הרצל ברחוב תל־אביב, של המסחר מ .
 גם השבוע נקבעה אחרת פועלית דיניות

 מק׳׳י ח׳־כ של שובה עם בבית־קפה• היא
 בברית־המו־ מביקורה וילגסקה אסתר

 השבועיות ישיבותיה את חידשה היא עצות,
 בקפה סנה, משה אחר, מק״י ח״כ עט

 בין ההתחרות סימני . . . התל־אביבי תכלת
 הדואר, משרד לבין הממשלה ראש משרד

 בשעת התגלו החדש, השידור בית על
 כאשר המשדר. חנוכת של החגיגי הטכס

 שר אחד, מספר הכבוד אורח כי התברר
 בכמה להופיע איחר בורג, יוסף הדואר
 הממשלה ראש משרד מנהל הזדרז דקי׳ת,
יו לחכות ״אי־אפשר והציע: קולק טדי

 להתחיל, שהספיקו לפני אך נתחיל!״ תר.
. המתחרה השר הופיע

★ ★ ★

ממוסקבה ,סנדוויץ
 בשגרירות שהתקיימה המפוארת במסיבה
 40ה־ יום־השנה לכבוד ברמת־גן, הסובייטית

 בחודש (שהתחוללה מהפכת־אוקטובר של
ו המדינה אנשי מיטב הצטופפו נובמבר),

 טוב, כל עמוס אדיר, לשולחן מסביב הרוח
 קלימנטי המרשל לתמינות מתחת שהשתרע

למ בנסותו כרושצ׳וב. וניקיסה וזרושילוב
 מצא זו, גסטרונומית להתלהבות הסבר צוא

ה העתון כתב אופנר, אמיר העתונאי
 נימוק מוניטור, סיאנס כריסמיאן אמריקאי

הסוב התקציב שיגדל ככל משכנע: לאומי
יק כן בישראל, דיפלומטיות ת למסיב ייטי

 למצריים. סובייטי נשק למשלוח התקציב טן
 כאן, שנאכל סנחדיץ׳ ״כל אופנר: קבע

המצ לצבא פחות אחד כדור פירושו
. רי!״ . ל קלים מטרות־גשם כשהפריעו .

 ד״ר הצבאי הפרשן העיר מסיבה, אותה
 שלא שרוצה ״מי בצדק: בר, ישראל

 שלו, המהפכה של ביום־השנה גשם ירד
. . נובמבר!״ בחודש מהפכה יחולל שלא . 

 הציונים־ מטעם ערב באותו שהתנהל בויכוח
 השווה המוצע, ההדרים חוק על הכלליים

 אנשי את לובינסקי חיים עורך־הזין
קומו פתח־תקסיאי לפועל הפרטית היוזמה
 בכל עמו יתחלק מעבידו כי שדרש ניסטי,
 לתת הפועל הסכים הפרדסן, לדרישת נכסיו.
 ״כמה למעביד. רכושו מחצית את מצדו

 כי ונענה המעביד, שאל לך?״ יש דונמים
 ״כמה כששאל אך אחד. דונם אף לפיעל אין

התר כי הפועל טען לוז* יש תרנגולות

 ל־ אין ובהן לענין, שייכות אינן נגולות
 ״אין עמדתו: את הפועל נימק התחלק.

 ההיקש: תרנגולות.״ לי יש אכל דונמים, לי
 את לחסל מוכנים החופשית היוזמה אנשי

להם. למועילות פרט הפיקוח, צורות כל
★ ★ ★

לגיברלטר חורה
 השבוע חזר שנה, 50 של הפסקה אחרי
ב לכתוב עגנץ יוסף שמואל הסופר
 סיפור לספרו הקדמה ואת היתה אידיש.
רו אליעזר בידי לאידיש שתורגם פשוט,

 ברגנר יופל של ציורים בליווי בינשטיין,
 הסביר שניאור זלמן המשורר . . .

 להיות מעדיף הוא מדוע מכרים בחוג
בישראל ברחוב הולך כשהוא בחוץ־לארץ:

 פוגש שהוא עד ידידיו, כולם כי לו נדמה
 בחוץ- שלו. שונא זה כי ומתברר מכר

שונ ברחוב ההולכים שכל לו נדמה לארץ
 הוא מכר, פוגש כשהוא אבל אותו, אים

. ידיד זהו כי מרגיש . ה הטלת עק: .
ה לייכ יהודה הרב גילה בכנסת, רימון
מה היא דואק משפחת כי מיימץ כהן

ב והאצילות הוותיקות היהודיות משפחות
 בה מגיברלטר, צאה וס התיכון, הים ארצות

 ״דיוק״ האנגלי בכינוי המשפחה אבות זכו
. . כוהנים צאצאי היותם בשל (דוכס), ה .

 על ששמר הש.ב. איש כי הסתבר שבוע
מ לחופשה זכה כשזה חירותי, יעקב
 הוא גם היה בנו, הולדת לקראת מעצר
 בן נולד לו ושגם הרה, אשה של בעלה

 הגאים האבות שני חרותי. של בנו עם יחד
וב שח־מת במשחק ארוכות שעות בילו

 . . . ותינוקות לידות על רשמים החלפת
 של אופנה תצוגת השבוע נערכה באשר

 בין בלטה בתל־אביב, דן במלון מעילי־הגשם
 הזוהר נערת רוזנשטיין, מלכה הקהל

 שמוצג פעם כל עשיר. לפרקליט שנישאה
 לדוגמנית קראה היא בעיניה, חן מצא

מש כשהיא מקרוב, לבדיקה אליה להתקרב
 אותו הדוגמנית, של החיבה בכינוי תמשת
עצמה. נערת־זוהר היותה מזמן זכרה

כדורגל
ו ל־או־־מ־ת ״לי־־גה

 המשחק לסיום נותרו בלבד דקות חמש
ה לליגה לעליה במשחקי־המבחן המכריע
 מכבי לבין ירושלים הפועל בין לאומית,
 הפועל. לטובת 1:0 היתד. התוצאה רחובות.

 גאה גת,׳ יסתיים המשחק כי לכל היה נראה
 ממסגרת רחובות מכבי את אמנם שתוציא זו,

 תזרום אך הלאומית, לליגה לעליה הסיכויים
 שלוש בין חדשים משחקי־מבתן לעריכת
שווה. נקודות מספר בעלות קבוצות,
 הפועל בלם חנוני, רחמים הצטרף לפתע

 להכניע הצליח החלוצים, לשורת ירושלים,
ב שבאו ירושלים, אנשי מכבי. שוער את

ממקומו קפצו בותייה, למשחק המוניהם

 את חיבקו השחקנים בקול. הריעו תיהם,
 ירקד. שאירע מה אולם דם. זוב עד רחמים

מדעתם. הפועל אנשי את הוציא כן אחרי
 כך כל הרביצו שלרחמים תי א ״הרגיז

 בג־ ברוך סיפר גול,״ שהכניס אחרי חזק
 ״ראיתי המשחק. אחרי הפועל, חלוץ בנישתי,

 עמד מכני שוער משמאל. בא הכדור את
 מטושטש. הייתי שערו. של הימנית בפינה

 הכדור את ראיתי איתי. הולך מה ידעתי לא
 אחר שהיה ומה הימנית ברגל לי נכנם

זוכר.״ לא — כך
 שהעלה ביותר, היקר השער גול. זה היה

הלאומית. לליגה ירושלים הפועל את
 הפועל אוהדי מאות התחלפו. אוהדים

ל סוערים בריקודים פתחו למגרש, פרצו
ל לי־גה ל־או־מית! ״לי־גה המילים: קצב

 שחקני את כפיים על נשאו חלקם ארמית!״
 הרעוע ההלבשה לחדר כשהגיעו ירושלים.

 מאוהדיה אחד ״מים!״ צעקות: לפתע נשמעו
התרגשות. מרוב התעלף הקבוצה של

 לעירם חזרו הרחובותיים האוטובוסים שני
 להבים התביישו השחקנים אבל. ברומית

ב ביותר האומלל אולם רעהו. בפני איש
 חי מאמן שמילוביץ, אדמונד היד, משחק
 השער אחרי במשחק. שנכח חדרה, פועל
 לאזניו הגיעו כאשר המגרש, את עזב השני

 השלישי. השער הבקעת את שליוו ת השאג
 אחר הוא גם שהתעלף אחד׳ ירושלים אוהד

 דרישת ״תמסור שמילוביץ׳: לעבר צעק כך,
ה לליגה עולים אנחנו בחדרה! שלום

לאומית.״
אגודות

נעימים דא מצבים
 פתח־תקוה הפועל של הכדורגל קבוצת

 קבוצת של למעמד האחרונה בשנה הגיעה
 האנגלי המאמן בעזרת ישראל. של הפאר
 צעירים שחקנים צוות ובעזרת גיבונס, הנרי

 גביע את להשיג הקבוצה הצליחה ומוכשרים,
 שחקניה שמבלעדי לקבוצה להפוך המדינה,

 לאומית נבחרת שום להרכיב יתכן לא
ול לאירופה ומוצלח ארוך מסע ולערוך

הרחוק. מזרח
ה תהיה השנה כי העידו, הסימנים כל
 הרציניות המועמדות אחת פתח־תקוה פועל

 מה אולם בכדורגל. המדינה לאליפות ביותר
ל עלול לאחרונה, זו בקבוצה שהתרחש

גדול. בסימן־שאלר, זאת תקווה העמיד
 קצר זמן שליש. קיבלו השחקנים

ה הארוך, ממסעה הקבוצה שחזרה אחרי
ל* פנימי. משבר סימני בה להתגלות חלו

ןי1ס9 )
ארגוב נחמיה הצבאי מעירו כי לו הודיעו כאשר בן*גוריון, דויד • !
קורה.״ היה לא זה בריא, הייתי ״אילו התאבד: •

 זכות־קיום ״אין פרטית: בשיחה יוספטל, גיורא ד״ר מזכיר״מפא״י •
הרגליים!״ בין משתרבבת היא הפרוגרסיבית. למפלגה י
לשפה הישראלי השידור בית חנוכת בעת בורג, יוסף ר ד" הדואר שר • !
 של קיצור יהיה זה כי ישמעאל, בני לשם ראויים הערבים יהיו ״מעתה הערבית: ׳
ו״ישראל״. ,״ישמעו״ !
את הכנסנו ״אנחנו בנהריה: באסיפת־עם סרלץ יוסף הצ״ב מנהיג # |
שונה המצב הרוסים לגבי אולם אותם. הוצאנו ואנחנו לאזןץ־ישראל, האנגלים |
 אותם!* נוציא אנחנו ולא התיכון, למזרח אותם הכניסו האמריקאים !
על או לפיה אפלטון, שיטת את גורס ״אימי ג כובד מרטין פרופסור • !
עלולים לדעתי פילוסופים. יהיו שהשולטים או השולטים, להיות הפילוסופים :
 יחדלו השולטים ואילו שולטים, שהם ברגע פילוסופים להיות לחדול הפילוסופים !
בפילוסופיה.* לעסוק שיתחילו ברגע שולטים להיות |

 תחת במאמר זיוניסט״, ,,אמריקן העתון עייר ברכש, ארנסט •
 של האישיות פולחן פרשת בכל להבין שאי־אפשר ״מה אליל״: או ״אדם הכותרת \
כי סבורים בהיותם נגדו, ביקורת כל מרשים אינם חסידיו כי הוא גן־גוריון, !
 ישראל.״ עם כל נגד בביקורת כמוה ביג׳י נגד ביקורת •
י

וווים רוזנשטיין נערות־זוהר
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