
ספורט

בטוניס בישיבה הארג׳ירי המרד מיפקדת
— שצריך מי יהיה עוד כל

כדורגל
ביפו השעדוו״ה

 תד־אכיב גביע גמר משחק עד
 ש־ תד־אכיב, למכבי הפועל כין

 הגדה השערוריות כאחת הסתיים
 כמדינה, הספורט כתולדות לות

:גלזר שייע כותב
 היה הזה המשחק

 להיערך עוד צריך
שבו לפני בשבח
 בבוקר באנו עיים.
 וראינו נתה לקפה
 אמנם גשם. שיורד
 ביפו באסה מגרש

הזה, בקיץ השתפר
 לשחק קל ויותר
 בגשם עכשיו עליו

 לפני כמו מאשר
 המשחק. את ביטלו זאת בכל אבל שנה׳

 כל לא גביע בשביל בגשם לרוץ משוגע מי
 בזמן יש בארץ אצלנו בכלל קובע? כך

ממשחקים. גביעים יותר האחרון
 שעבר, בשבוע רביעי ליום נקבע המשחק

 בכל פנויה. אחרת שבת היתה שלא מפני
 השבוע באמצע שבאו לראות התפלאתי זאת
 בצהרים. משחק לראות צופים הרבה כך כל
 מחוסרי הרבה כך כל בארץ שיש ידעתי לא

 הרגשה לי היתד. למגרש כשעליתי עבודה•
 שייך, אני למי בעצם ידעתי לא משונה. קצת

 קצר זמן לפני רק כי למכבי, או להפועל
 אבל בחוץ־לארץ. הפועל עם מסיור חזרתי
לחוד. ומשחק לחוד סיור

 לא להפועל חזקה. אישית שמירה
 מפני המגרש, על לעלות כך כל נעים היה

 ההפסדים לזכר זה בוז. להם צעק שהקהל
 של זה יחם דוקא בחוץ־לארץ. שהפסדנו

להו רצו הם מרץ. יותר להם נתן הקהל
המש בתחילת משהו. שוזים עוד שהם כיח
 התקיפו הם חזקה. התקפה להם היתד, חק

ב השתפרו שהם להרגיש היה ואפשר חזק
.6:0 אותם ניצחה שמכבי מאז הרבה

 החלוצים חלשה. ההגנה היתר, אצלנו
מה מספיקה תמיכה קיבלו לא מכבי של

 שמירה היתד, עלי בכושר. היו שלא רצים׳
 ואני עלי, עמד אחד לא אישי. באופן חזקה

ב עלי. שמרו כמה לכם להגיד צריך לא
 הפועל שער לעבר שלי ההתפרצויות אחת
ה על ונפלתי המגינים, שני אותי לחצו
באף. סדק לי יש היום עד ארץ.
 הפועל חלוצי הצליחו הנצחון שער את

 רזניק נוח בין מאי־הבנה כתוצאה להבקיע
 לשחק להמשיך קשה בנדודי. שלנו, לשוער

לרעתך. 1:0 היא כשהתוצאה כזה, במשחק
 אחרי תיכף הכום. הוא חודורוב

 איתו והתפרצתי כדור קיבלתי המחצית
 לקחת ניסה אמציה חודורוב. של לשער
 קבע השופט והתנגשנו. הכדור את ממני
 בעצמו. חודורוב שלט לא מה, משום פנדל.

במש להמשיך נתן ולא היסטריה קיבל הוא
 השולט הוא חודורוב תל־אביב בהפועל חק•

זה. זהו אומר שהוא ומה האמיתי,
 אשר הפועל. כדורגלני כל הלכו אחריו

 פעם וכל למגרש, מחוץ בכדור בעט בלום
 11 נקודת על אותו להעמיד רצה שרזניק
 ובעטו הכדור את ממנו הוציאו המטרים

 והסכים לבסוף נרגע חודורוב הקהל. אל בו
 בשער. שיעמוד מבלי ,הסנדל, את שיבעטו

 הענינים התחילו אז פריזנר. התנגד לזה
 היה מאחור. רזניק את היכה טיש להתחמם.

 בעסקים ענין אין לי משטרה. ובאר, שמח
מהצד. ישבתי כאלה.

 גמר על הכריז השופט שפריזנר אחרי
 במשחק להמשיך הפועל אנשי רצו המשחק,

 פה? זה מה הסכמנו. לא מהצד. שופט עם
 שופט של אחרת החלפה תמצא לא מחר

מהמגרש. ירדו והם אחרת, קבוצה בעיני חן
הת וחודורוב שהפועל לראות שמחתי

 אני בעתונים. והתנצלו התנהגותם על חרטו
 כאלה, שטויות יחזרו לא שלהבא מקוד,

 — רוצה שהוא מר, את לקהל לתת ושנוכל
כדורגל.

אגח־זת
המרי שיר
 של בית־הדין כאשר מספר, שבועות לפני

 בית״ר את לשתף פסק לכדורגל ההתאחדות
 הלאומית, לליגה לעליה במבחן ירושלים

 מישהו בית״ר. אוהדי את גדולה צהלה אחזה
 נוער המנון בנוסח ירחמיאלי שיר חיבר אף

 אחרי רק צימרמן. האדון על מסחר,
 הלאומית לליגה עלתה ירושלים שהפועל

 ממשחקי בית״ר הוצאה לכך שקודם ואחרי
 בלעג לשיר הפועל אוהדי החלו המבחן,

ירושלים: בית״ר המנון את

.1061 הזה העולם

 רק / קבוצתנו לאנשי הידד לחי, כד,
 נפל הפסיד הפועל / עינינו תחזינה בנצחון
 / יקימנו לא ואיש ימוט לנצח / ואיננו
 תעלה בית״ר / גגביה כוסנו ונריע נשמח

! ותצליח
 / שבעתיים פי ולנו / לישראל גדול יום

 / בעיניים צהבת לגילר / הפועל בבית אבל
ירושלים. בית״ר תחי

 זה מה יודע לא / מלשן כזה קיצוני
 עליו שאיימו / דארגאן זהו הרי / ספורט
מכות. תקבל לו אמרו / בשוט
 / לעלות מהר קיוד / למבחן הם שמחו מה

 שתי רק השיגו / גחן אחד כל במגרש
נקודות.

 משמיים היא גזירה / שונה הכל עתה אך
 ירושלים את להציל / לתמונה נכנס בית״ר /
ואפרים. מנשה בזכות /

במסלול
וספורט מסחר
ב ק ע ב י רו דו עומ מרימוביץ׳ ויוסלה חו

 חנות את בשותפות, בקרוב, לפתוח דים
ש השניים, בארץ. ביותר הגדולה הספורט

 יוסלה — הנוכחיות מעבודותיהם יפרשו
 — במקורות כנהג וחודורוב עצמאי כחרט
ו ההולך הענק בפסג׳ גדולה חנות רכשו

 רחוב קרן דיזנגוף ברחוב מושלם,
 חזרה כאשר . . . בתל־אביב פרישמן

מס דקות למגרש, תל־אביב הפועל קבוצת
ה לסיום שרק פריזנר שהשופט אחרי פר

 תל- למכבי הפ^על בין השערורייתי משחק
 של לחרטתם הביא מה רבים תמהו אביב,
 אנשי כשהיו רק כי התברר הפועל. אנשי

להפ שגרמו אחרי ההלבשה, בחדר הקבוצה
המש הפסקת כי להם הוסבר המשחק, סקת

 אלפיים בסך על ו פ לה כספי הפסד פירושה חק
 גביע על שהתחרו הקבוצות ארבע כל לירות.

ה מכל רווחים חלוקת על חתמו שפירא,
ש נאמר בו סעיף היה בחוזה משחקים.

 אלפיים תפסיד למשחק תופיע שלא קבוצה
 לערוך הפועל מוכנה זו מסיבה לירות.
 שלא ובלבד זולים, במחירים נוסף, משחק

 נזיקין תביעת . . . הכסף את להפסיד
 הפועל קבוצת נגד ל״י, 20 של סכום על

 ראש בלוט ואשר חודורוב יעקב תל־אביב,
 על- לבית־המשפט השבוע הוגשה הקבוצה,

 מתל־אביב. ווייסמן חיים הצופים, אחד ידי
 הוצאות הכרטיס, דמי את מבקש התובע
וצער. סבל ודמי נסיעה

במרחב
אלג׳יריה

חם שימוש
 האטלס, הרי ועד ממוסול המרחב, בכל
 נשק. להיות: המרכזי הנושא השבוע המשיך

ה מהבטחת התעמולה שירות צהל במצרים
 עבד לגמאל מונחים קליעים לספק רוסים

 של זעום משלוח עורר בטוניסיה אל־נאצר;
 רק אולם אדירה. סערה ורובים מקלעים

 שהגיע. לנשק חם שימוש היה אחת בארץ
אלג׳יריה. זאת היתד,

 ההתקוממות שנתיים לפני החלה כאשר
קבו כמד, של מרד זה היה הצרפתים, נגד
ה באזורי שפעלו בלתי־מאורגנות, צות

אמרי עתונאי הקסבה. בסימטות או הרים
 ,1956 ביולי מורדים ליחידות שהצטרף קאי,

 רובים היו איש, 30 של במחלקה כי סיפר
שונים. תחמושת סוגי עשרה הדורשים

כל לאירגון הלוחמים קבוצות הפכו מאז
ו מדים שירותים, דרגות־פיקוד, בעל לי,

 שביקר עתונאי, אותו של תיאורו משמעת.
 במידה מזכיר מכבר, לא פ.ל.ן. יחידות את

צה״ל. של ראשיתו ימי את רבה
 על־ידי מחוזות לששה חולקה כולה הארץ

 אלוף־משנה. של בפיקודו מחוז כל המורדים,
ל טבלת־פיצויים ללוחמים, משכורת נקבעה

יחי לכל גיוס. מחנות השכולות, משפחות

 קצין גם צורף ומעלה, פלוגה של בכוח דה
 נשלחים שלו הדו״חים פוליטיים. לעניינים

 והמלצותיו פ.ל.ן. של הכללי למטה ישר
 היחידה. למפקד כהוראה כלל בדרך חוזרות

 לחלוטין המפקד חופשי פעולה, בשעת אולם
הפוליטרוק. של התערבות מכל

 בשלב ד,פ.ל.ן. נמצא המשמעת בשטח
ב קובע מקומי מפקד כשכל אילתור, של

 הוא לעבריין. המגיע העונש מה עצמו
 ב־ גזר־הדין. של לפועל המוציא גם

מ כדור סמל הפליט באוראן מחנה־המטה
סנ בכמה רק החטיא במחסן־הנשק, אקדחו

 מפקדו מרעומי־ט.נ.ט. של ארגז טימטרים
נסתיימה. והפרשה בבכי פרץ הסמל בו, נזף

 להורג הוצא זאת, לעומת אחר, במחנה
 קניית היתד, אשמתו כל אשר צעיר מתנדב

 על עבר בזאת צרפתיות. קופסת־סיגריות
 אלג׳יריה ערביי כל אל פ.ל.ן. של פקודה

 אשר הצרפתיות, הסיגריות את להחרים
 למימון מוגבר בלו השלטונות גבו עליהן

בבגידה. הואשם החייל במורדים. המלחמה
ה משוחררי אם האג׳. ושמו לוחם

 בסולם חשוב מקום מילאו הבריטי צבא
 בוגרי ממלאים הצעיר, צד,״ל של הפיקוד

 כי באלג׳יריה. זה תפקיד הצרפתי הצבא
 תופעת־קבע, הוא חוסר־ד,עבודה אשר בארץ
 כקריירה. הצרפתי בצבא רבים צעירים בחרו
 הצבאי נסיונם את עתה מעמידים מהם רבים

המחתרת. צבא לרשות
 הפלוגות ממפקדי אחד הוא למשל, חאג׳,

בת הצרפתי לצבא התגייס הוא פ.ל.ן. של
 בידי נשבה השניה, העולם מלחמת חילת

 לצרפתים הצטרף ברח, ,1940ב־ הגרמנים
 שירת שנים חמש דה־גול• של החופשים

 דיין־ביין־ כניעת לפני קצר וזמן בהודו־סין,
במטוס. פצוע משם הוצא פו

 כי שמע פאריס ליד בבית־חולים בהיותו
 ברח הוא הצרפתים. בידי כליל נהרס כפרו
 צרפת את חצה מהצבא, ערק החולים, מבית

 ממרסיי שהפליגה לאניה התגנב קביים, על
 הקרביים המפקדים אחד הוא כיום לאלג׳יר.
המורדים. של ביותר המנוסים

 פעם: לא הכריזו מחבריו ורבים חאג׳
 — מאיפה חשוב לא לנשק. זקוקים ״אנחנו
 נשק. שיתנו העיקר מצרים. אמריקה, רוסיה,

 לנשק, הזקוקים אנשים שישנם זמן וכל
חשובים.״ לא התנאים אותו. שיספק מי יימצא

מחרוזת
מעונות נשמות

 ראש השבוע השמיע הכלא מן קול
 מוצאדק, מוחמד לשעבר, איראן ממשלת

 שביקר מצרי עתונאי באזני הצהיר כאשר
 היו למודת, אותי דנים היו ״אילו אותו:

 אי־ כי עד ההתקוממות אש אח מציתים
 הכניסו לצערי עליו־״ להשתלט היה אפשר
 איראן נשמת את ואתי לבית־סוהר, אותי

.המעונה״ .  פרלמנטארית משלחת .
 בדרכה הלבנוני לגבול שהגיעה סורית,

 ר,מארוני, הפאטריארך אצל רשמי לביקור
ל לשוב נאלצה בלבנון, האופוזיציה אוהד
הלב שוטרי־הגבול שבאה. כלעומת ארצה
תעודו בבדיקת כך כדי עד דיקדקו נוניים
 על וויתרו נעלבו שאלה הסורים, של תיהם

בבית הראשונה הסערה . . . הביקור
 של במעטה נחנקה החדש המצרי ר,נבחרים
 אל־ כמאל הבית חבר הגיש כאשר סודיות.

 סדרי על כמחאה התפטרותו, את חסן דין
 כשכמה בבית־הנבחרים מהומה קמה המשטר,

 החלטת לפי כמתפטר. מצדדים מהנוכחים
 אחרי סגורות, בדלתיים הוויכוח נמשך הרוב

 יש ״אצלנו והמוזמנים. העתונאים שגורשו
 הכביסה של הנוהג בלי אבל דמוקראטיה,

 התגאה הדמוקרטיה,״ את ההורסת הפומבית
בית־הנבחרים. יושב־ראש מכן לאחר

״) (״סאנץ׳ התחייבויות״ שום בדי אבד סירי, יא רבה, ״תודה
שיתן סי יהיה —
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