
 האנטי־ישראלית לתעמולה חומר־דלק לספק
 העולם היה שעבר בשבוע כולה. באמריקה

 שהצביע היחיד הישראלי העתון )1083•( הזה
 המפוקפקים עסקיו שאר בין כי העובדה על

 אמריקאי־יהודי שופט לשחד גולדפיין ניסה
 פרס נודע השבוע נורמן. לקר! בתרומה

 גולד־ :באמריקה גלים הוא .*ם שהכה נוסף,
 של לעדר הראשונה הפרה אח תרם פיין

 לשלוח עמדה בוסטון קהילת אשר פרות
 כאשר בוטלה התוכנית לישראל. כמתנה

 המצוי הסוג מן ״ברות כי במאוקר, נודע׳
 מתאימות אינן ארצות־הברית בצפון־מזרח

 ב* הפיכה . . . ישראל של לאקלים
ד1נ״ ״ ע ד ב עו  העולם השבוע. בוצעה ה

 ״מפא״י כי חודשיים לניני ניבא )1075( הזה
 העובד. הנוער בהסתדרות מהפכה תחולל

 השייכת המאוחדת, התנועה התפרקות הצורה:
 העובד, לנוער חבריה כל והצטרפות למפא״י,

 בהסתדרות מכריע רוב למפא״י שיתן דבר
.זו .  אחדות־ של המאוחד שהקיבוץ מכיוון .

 הנוער משורות נוער בתגבורת תלוי העבודה
 תכריח זו מהפכה כי מפא״י מקח־ה .;העובד,

מפא״י.״ עם להתאחד העבודה אחדות את
 כי )1079( הזה העולם ניבא חודש כעבור

 שלה הנוער לתנועת לתת־ תנסה ״מפא״י
 בין האיחוד שיתממש אחרי ממלכתי,. מעמד

.העובד הנוער עם המאוחדת התנועה . . 
 המחודש העובד הנוער כי פנים תעמיד מפא״י

ממלכ לתמיכה לזכאי בלתי־מפלגתי הוא
״ . . . ת ב המפא״י הרוב החליט השבוע תי

 התנועה עם זו תנועה לאחד העובד נוער
 של הכללית ההסתדרות בשם המאוחדת,

רא כשלב בישראל, הלו.מד.1 העובד הנוער .
ניבא ירתה שהעולם ההתפתחגת לקראת שון
. .לה . :הבחירות לפני טלביזיה .

 גיבוש את בישר )1077( תזה שהעולם אארי
 לראש־ הקרובים בחוגים הזאת התוכנית

הבחי מערכת .של הצעדים כאחד. הממשלה׳
 השבוע מסר מפא״י, של הממלכתית רות

הוק מיוחדת ועדה כי השידור שרדתי מנהל
 ״לבדוק כדי ראש־הממשלה משרד ליד מה
 . . . כזה משדר של ההתקנה״ כדאיות את

 חברת ראשי הביעו חריפדז התנגדות
 כי הידיעה, למשמע הממשלתית התיירות

 אלוף את למנות מתכוון הממשלה ראש משרד
 העשור, וזעדת מנהל ניב־חבקין, דויד משנה

 יוחנן של במקומו החברה, מנהל לתפקיד
העו זה היה כזכור, לשליחות. היוצא ביהם,

 חילוקי כי לראשונה שגילה )1076( הזה לם
 בוועדת לעבודה חבריו לבין ניב בין הדעות
 ולאיומי־התפטרות הוועדה לפיזור גרמו העשור

התיי מחברת שהושאלו מעובדיה אלה של
 יעמוד אם לחברה לחזור שלא ואיימו רות
הווע מזכירת המפוטרות: אחת בראשה• ניב
 חיים אלוף־משנה אשת הרצוג, אורה׳ דה

 ב״הסתה אישום הודעות . . . הרצוג
 ״פגיעה וכן הצבאי״, בית־הדין ו״בזיון למרד״
 השבוע הוקראו המשטרה״ של הטוב בשמה

 אל טהיאר באוזני בעכו המשטרה בתחנת
 הכינוס מראשי חדאד, יוסף וד״ר פאהום
 זכויות על למאבק בעכו, הלאומי הערבי

 המשפטי שהיועץ למרות הערבי. המיעוט
 (העולם כאלה אישום גליונות להגיש סירב
 דעת על המשטרה זאת עשתה )1083 הזה

 הכינוס ראשי את להרתיע במטרה עצמה׳
 ל־ ולהביאם לטרוח מבלי גם מפעילותם,

בית־המשפט.

.גלית..שמבוכיץ מתגיירת
לקיות,יהודיה״בקובוץז אפש,ר האס
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ש על אלימות ספורט הכדורגל מגו

ה. פ ק ת ה  הכזור־ שופט את תוקפים השופט) (מאחורי סטלמן ונחום (ימין) קרני אורי ה
 הקבוצה שחקני כל על־ידי הוקף דודאי שוטרים. בנוכחות (במרכז), דודאי אברהם רגל

השוטרים. ׳על־ידי בקושי מהמגרש הוצא בראשו, מהלומות ספג במגרש, נוכחים שהיו ועסקניה

 הכדור- ממגרש דודאי השופט מוצא רוכבים, פרשים מלווה המשטרה, של בניידת הנסיגה.
תל־אביב. מכבי של לזכותה 2:0 בתוצאה ,43ה־ בדקה הסתיים המשחק ביפו. באסה רגל

שערוריזת
הבריוני□ גביע

 הבקעת לציון חדה, שריקה שרק השופט
 המשרוקית את להוציא הספיק לא הוא שער.
 איימו גרונו, את ידיים לפתו וכבר מפיו

 מטבעת להשתחרר בידו עלה בטרם לחנקו.
 מתוך העברים• מכל עליו הסתערו החנק,

 משולי כדורגלנים; עשרה עליו עטו המגרש
 כולם עסקנים. חצי־תריסר הסתערו המגרש

 והיכוהו. טילטלוהו באבריו, תפסוהו הקיפוהו,
 הפרידו המגרש, על שוטרים עלו כאשר גם
 ה־ השחקנים לבין נמוך־הקומה השופט בין

 חר־ הכדורגלנים, אחריו רדפו עוד גברתניים,
 למסך מבעד ולהכותו בו לפגוע וניסו פוהו

השוטרים.
 בפורטו־ לא גם בונצואלה, קרה לא הדבר

 באיצטדיון השבת, בישראל, אירע זה ריקו•
 פתח־תקוה הפועל כדורגלני 11 ביפו. באסה
 על זעם בחמת הסתערו עסקנים וקומץ
 שער שפסק אחרי דודאי, אברהם השופט

 שופט הכאת נגדם. לדעתם, בלתי־מוצדק,
 הכדורגל מגרשי על נדיר חזיון אינה כדורגל
 גם חורג השבת שאירע מה אולם בארץ.

ה בספורט המקובלת הבריונות ממסגרת
 מאיבוד תוצאה היתר, לא זאת בארץ. כדורגל
 עץ של באושים פרי אלא רגעי, חושים

נגדע. ולא שהרקיב
 מלכתחילה האחרונים. המוהיקאנים

 רבע־גמר במסגרת המפגש כי ברור, היה
 מכבי הליגה אלופת בין הגביע, משחקי

הפו דאשתקד הגביע מחזיקת לבין תל־אביב
 ביותר החריף הקרב יהיה פתח־תקוה, על

 רגילה, בשנה השנה. הגביע משחקי במסגרת
 של וחצי כרבבה זה מעין מפגש מקבץ
 חובבי שקהל אחרי השנה, נלהבים. צופים

 זה, מספורט לגמרי ונואש כמעט הכדורגל
 חלק בשלישו. ריק ביפו באסה מגרש היה
 נכנם אף בו שנוכחו הצופים מ־סססד ניכר

 מפריצת־שער כתוצאה כרטיסים, ללא למגרש
המונית.
האח המוהיקנים למעשה, היו, אלה 7000

 לכל ההולכים הכדורגל, חסידי של רונים
 מצב ובכל אויר מזג בכל מעניין, משחק
 שראו העלובה הכדורגל הצגת אחרי שהוא.
 מכבי בין התל־אביבי, בדרבי שעברה בשבת

 מרהיב. למשחק הפעם גם ציפו לא להפועל,
 כי והתברר המשחק, כשהחל כך, משום
 טוב כדורגל מציגות יחד גם הקבוצות שתי
 נעימה הפתעה זו היתה הטובים, בימים במו

לקהל.
 קבוצת של משחקה היה נוספת הפתעה

כש הצופים רוב ניבאו לה תל-אביב, מכבי
 נגד מעמד החזיקה רק לא מכבי ברור. לון

צעי שחקנים שלושה שכלל בהרכב הפועל,
 ואף משחקה ברמת אליה השתוותה אלא רים,

 יתרון, שער 26ה־ בדקה להבקיע הצליחה
 אהרונסקינד אמנון הצעיר הכדורגלן מרגלי

)18.(
 על היה היריבות הקבוצות שתי מלבד אך

 המשחק במהלך שהתערב נוסף גורם המגרש
 (דוד־ דודאי אברהם השופט זה היה —

קביץ׳)•
לז יכול דודאי אם ן. הלו* השופט

 של ביותר הרב המספר את לזכותו קוף
 אין בישראל, כדורגל שופט שהוכה הכאות

 עצמם. הכדורגלנים את רק בכך להאשים
 המשוכנעות קבוצות, וכמה כמה בארץ ישנן

 אחת במיוחד. אותן מחבב אינו דודאי כי
פתח־תקוה. הפועל היא אלה מקבוצות

 דודאי שפט כאשר מספר, ימים לפני רק
 פלמנגו לבין פתח־תקוה הפועל בין במשחק

 הפועל שחקן את השופט הוציא הברזילאית,
 העליבו שזה אחרי מהמגרש, קופמן בועז

חד לשלושה קופמן הורחק כתוצאה בגסות•
 לאנשי נודע כאשר כדורגל. ממשחקי שים

 גם ישפוט דודאי כי פתח־תקוה הפועל
 - ניסו תל־אביב, מכבי לבין בינם במשחק

שונות. בדרכים .ת למנוע — לשוא
 מצד חמורה שגיאה זו שהיתר, ספק אין

 דודאי, את דודקא לשלוח הכדורגל התאחדות
 הלאומית, הליגה שופטי בין מקובל הפחות
 זו טעות אולם זה. סוער במשחק לשפוט

הת את להצדיק אופן בשום יכולה אינה
פתח־תקווה. כדורגלני של הטירוף פרצות

 הקריטי הרגע -לבד. מקרי קשר
 לפני דקות שתי למשחק, 43,־ד בדקה הגיע
 יוסף .1:0 הובילה כשמכבי המחצית, סיום

 בעט מכבי, של המרכזי החלוץ גולדשטיין,
 פני על חלף הכדור מטר. 25 ממרחק לשער

 השער. של הפנימית בקורה פגע השוער,
 נכנם הכדור כי דודאי טען יותר מאוחר

 בידו, הדפו ויסוקר והשוער לשער, מהקורה
כי טענו אחרים הקו. את שעבר לאחר רק

 פגע לשער, הכדור נכנס בקורה שפגע אחרי
מה ניכר חלק ואילו החוצה. ויצא באדמה
 יצא הכדור כי לד,שבע מוכן היה צופים

 נחשב' שאינו דבר בקורה, בפגעו מיד החוצה
 התנפלותם אולם הכדורגל. חוקת לפי כשער

 השופט, על הפועל שחקני של הפראית
 עם להתייעץ האפשרות את אף ממנו מנעה

ב לשופט פונים והיו במידה שופט־הקו,
החלטתו. את לשנות בקשה
 לבין מכן, לאחר שקרה מה בין קשר כל

הס העברים מכל בלבד: מקרי היה הספורט,
 הקבוצה ראש קרני, אורי השופט. על תערו

השח שאר כל בגרונו; תפסו הפתח־תקוזאית
 בלווית הקיפוהו, מהכלל, יוצא מבלי קנים,
 אי־ הכללית במהומה ועסקנים. סדרנים צוות

לא. ומי היכר, מי להבחין היה אפשר
 בלווי והוצא המחצית לסיום שרק דודאי

 הפועל שחקני מהמגרש. משטרה של כבד
 בתמימות אחר־כך טענו המגרש, על נשארו

 הלאה, לשחק מסכימים ״אנחנו חסרת־טעם:
:?״עולו לא השופט מדוע

 גביע ממשחקי יצאה פתח־תקוזה הפועל
 אין אם לדון בהחלט כדאי אולם המדינה,

 אין ד,בריונות. גביע את לקבל ראויה היא
 את הכדורגלנים הרגישו שאילולא ספק,

 בגב בטוחים כה בעמדתם, בטוחים כה עצמם
 כי שאירע. מה קורה היה לא שמאחוריהם,

 משחקים, ומכירת בקנוניות שהתחילה הדרך
 אישיות, וחתירות טוקיו חרפת דרך נמשכה

בהכ מובילה באמצע, יחסמה שאיש מבלי
 הראשונים שגילוייה כזו גלויה, לבריונות רח

השבת. נראו

במסלול
ברדליאנה פנטזיזז

 ומכבי ישראל נבחרת בלם רזניק, נוח
 קבוצתו במשחק השבת שותף לא תל־אביב,

 שעבד נוח, הסיבה: פתח־תקוזה• הפועל נגד
 גוזמן, אפרים של וספה הקטנועים בסוכנות
 מטוקיו בשובו מצא תל־אביב, מכבי מהנהלת

 נשאר והוא הסוכנות, את מכר גוזמו כי
 קבוצתו, הנהלת עם רב הוא עבודה. ללא

הוציאו הקבוצה לפגישות שאיחר ומאחר

 בשבת, הקבוצה מהרכב תל־אביב מכבי מאמן
להכ שונים עסקנים של נסיונותיהם למרות

. . האחרון ברגע ניסו  אנשים שלושה .
 אחרי בשטוקהולם, אקדח, ביריות נפצעו

 קבוצתם זכיית את חגגו שיכורים שברזילאים
 בפייססה בכדורגל העולם בגביע הלאומית
 מחירי אגב, אקדחים. יריות מלחיה רעשנית,

 עם עשירית, כדי עד ירדו בשוודיה המשקאות
 . . . בכדורגל העולם גביע משחקי תום
אר נבחרות של דכשלונן הסיכות את

 גביע במשחקי בכדורגל, ומקסיקו גנטינה
 האמריקאי השבועון השבוע גילה העולם,

 פגשו, ״הארגנטינים השבועון: לדברי טייס.
חמו שוודיות נערות המוני לשוודיה, בבואם

 ה־ את לבחון נלהבות שהיו ובלונדיות, דות
 התאוותניים. הדרום־אמריקאים אודות פירסומת

 במלונם, ידידותיים לילות מדי יותר אחרי
המש מגרשי על עיכובים מדי יותר ואחרי
מו לארצם העייפים ד,ארגנטינים חזרו חקים,

. . לגמרי כים  המקסיקאית הקבוצה מנהל .
 בבית- הראשונה מהקומה בחוריו את העביר
 בעד למנוע בקוותו החמישית, לקומה המלון
החלו דרך לחדריהם חדירה אתלטיות נקבות

 הם אולם הם. גם הובסו המקסיקאים נות.
לתכ מחוץ שיאים שהשיגו היחידים היו לא

 עתונאי חנה אחד, בהיר שוודי בלילה נית.
 הצפון המשלחת של מלונה לפני מרץ בעל

אח שעה, חצי תוך למנות הצליח אירלנדית,
 מטפסות־חלונות ארבע בלילה, 2 השער, רי

 הונגרי מאמן עוד . . . שוודיות״
 (מוסי) שמשה אחרי הישראלי. לכדורגל נוסף

 מתפקידו, פרש רחובות מכבי מאמן ליטבק,
 ההונגרי הקבוצה את הקרובים בימים יאמן

. . סאנטו אימרה  בדבר ימים שבוע .
 בכדורגל, העולם גביע משחקי סיום אחרי

 למשחקים מסכמת חוברת בישראל הופיעה
 בין פז. וישראל ארזי יחיאל בעריכת אלה,

ה הקבוצות. גילי סיכום שבחוברת: הסיכומים
 היה בשוודיה שהופיע ביותר הצעיר כדורגלן

ב המבוגרים ואילו י ),17( פאלא הברזילאי
 פריץ והגרמני גראן גונאר השוודי היו יותר

 של הממוצע הגיל .37 בני שניהם וולטר,
 ביותר, הגבוה היה )29( השוודית הנבחרת

 שנים 26( ביותר הצעיר בראזיל של זה ואילו
חדשים). ושמונה
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