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i f היתר: בין נדגים i f
 חולצות, חצאיות, החדישות, הקיץ שמלות
 חלוקי־ שפת־הים, מלכושי ״אלמקה״, בגדי־ים
- ת י d כ usters ]■ופיז׳מוו - ”baby-doll“

★ ־
 וסרטון חידון אמקור־אמאיל. מוצרי כלי־בית, הדגמת

 ביותר היפות לדגלים פרסים לישראל. לאומי בנק של
 המעודנים והגלידות המרקים טעימות ״לודז׳יה". מאת

 ״נעמו״ ביח״ר מוצרי—חרסינה שולחן כלי מגאון.
קרטיס הלן תכשירי הדגמת

★

 האזור פרד תזמורת: שרון. ש. בידי: האמנותי החלק
 החנויות בגל ל״י 1.400 של כמחיר כרטיסי־כניפה
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ט מוות סוק־אאו
 ״מה געש. בית־הפועל באולם הצופים קהל

תי הצגת או בונם תחרות זוהי פה? זה
 את להרגיע ניסה קם, הצופים אחד אטרון?״

 פולנים שניהם הם אותם. .עזבו הצועקים.
 ירביצו לא הם השני. על אחד ומרחמים

 ששקי־ ,המושבעים האגרוף אוהדי 300 חזק.״
 הרתיעה לא האחרון בזמן הענף של עתו

 בערב בתל־אביב הפועל לבית באו אותם,
ב׳. מדרגה למתאגרפים באליפות לחזות שבת,

 קרב לאותו עד נערכו קרבות שישה
 תל־ ממכבי פרנקל משה בין נוצה, במשקל

 מן אלה מהפועל. ברקוביץ ויעקוב אביב
 אגרוף ערב באותו לראות שבאו הצופים,
 היו המתאגרפים רוב מאד. אוכזבו משובח,
 תכסיסים גילו לא יותר, או פחות טירונים

 מכות ביניהם החליפו החבלים, בין מרהיבים
 היו המשתתפים מבין מעטים רק חלשות.

 גם היה ביניהם האגרוף. בזירת נסיון בעלי
 )•29( ברקוביץ יעקוב

 לזירה כשעלו פתאום. נגדע אדם
 אחד כל שמשקל הגוצים, המתאגרפים שני

 להמשך הקהל התכונן קילו, 55כ־ היה מהם
הח המתאגרפים שני ואמנם השגויתי. הערב
 במספר זכו חלשות, מהלומות ביניהם ליפו

 לסיבוב עד הקרב נמשך כך זה.1ש נקודות
 דם, לראות כרגיל שבא לקהל, השלישי.

 גדולה ומקהלה ההדדיים, הליטופים נמאסו
המתאגרפים. זוג את לעודד החלה

 השמאלית ידו את פרנקל שלח לפתע
 של סנטרו אל ישר שכוזנה ארוכה, במכה

 בתנופה נזרק ברקוביץ של ראשו ברקוביץ.
 על נפל והוא נשמטו ידיו לאחור, חזקה

 הראשון החלק פתאום. שנגדע עץ כמו גבו
 הוא .הראש. היה לקרקע שהגיע גופו של

 שוכב נשאר הזירה, בקרשי בעורפו נחבט
תנועה• ללא

 קופר־ ארתור הבינלאומי, הזירה שופט
 ניצח פרנקל כי היסום ללא קבע שטיין,

 מוזר,״ די לנו נראה ״זה טכני. בנוק־אאוט
 בועז הנקודות, משופטי אחד כך אחר הודה

 משלחת וראש הפועל מרכז חבר רסנר,
 באנגליה. כשנתיים לפני שביקרה האגרוף
 בקרב ישיג מישהו אם כי משוכנעים .היינו

 לא נקודות. לפי רק זה יהיה נצחון, זה
נוק־אאוט.״ להיות עלול כי לעצמנו תארנו

להכ עמד כבר הכרוז הנכהר. המות
 כאשר בו, עצר אולם הבא, הקרב על ריז

 על שוכב נשאר שנוצח המתאגרף כי נוכח
 אליו, שחשו ומאמן התחרות רופא הקרקע.

 הוא הכרתו. את איבד האיש כי מיד גילו
 וחבריו המזכירות, חדר אל הבמה מן הורד

ה את להזעיק הרופא, דרישת לפי מיהרו,
 בזע־ לקה שברקוביץ חשש היד, אמבולנס.
קשה• זוע־מוח
 הפצוע הובל אשר עד חלפה לשעה קרוב

 הוא כי נקבע שם הדסה. לבית־החולים
 לניתוח. מיד וזקוק בראשו משטף־דם סובל
 אולם בילינסון לבית־החולים הועבר הוא
 מספר שעות להושיעו. היה יכול לא כבר דבר

 הכרתו. אליו שחזרה מבלי מת אחרי־כן
 בוחר היה לא בודאי אותו, שואלים היו .לו

 כולם הקרובים, חבריו סיפרו אחר,״ במוות
מפולין. חדשים עולים

 לברקוביץ ניתנה לא לפני־כן מעולם
 גיל עד חייו. דרך את לבחור האפשרות

 המלחמה. פרצה כרגיל• חייו התנהלו תשע
 חוסלו הנאצים, שערכו האקציות באחת

 דוד אביו עם ויעקוב אחיותיו ושתי אמו
וגרמניה. פולין פני על נדדו

הפולני, בצבא תרופה. ללא מחלה
 ברקוביץ חלה המלחמה, לאחר שירת בו

 שרת שנים ארבע האגרוף. במחלת לראשונה
 ארוך, בשרות־קבע להמשיך התעתד בצבא,
 .מספיק תוקף. בכל התנגד אביו אולם
 ואומר, חוזר היה האנטישמיות,״ עם לי היה
 אבוא קצת שתסתדר ואחרי לישראל ״סע
אני.״ גם

הת וחצי, כשנה לפני ארצה עלה יעקוב
 היחידה, קרובתו אצל חודשים ארבעה גורר

 אלילו הפך בבני־ברק, פריימן דורה הדודה
 תמיד בכיסו נושא שהיה ^13( חיים בנה של
 ב־ מראם המתאגרף, בן־דודו צילומי את

 ובבית־הספר. ברחוב לחבריו עצומה גאוה
 בעקבות זכה להתאגרף, המשיך ברקוביץ

 במועדון־ לאחראי הפך בתנובה, במשרה כך
מסא״י• של נוער

 הפסיק לא בפולין עדיין שנשאר ״אביו
 שיחדל בנו את שאשכנע ביקש לי, לכתוב

 .עשרות הדודה. השבוע סיפרה להתאגרף,״
 שישמע והתחננתי ממנו ביקשתי פעמים

 ,מה ממני. צחק רק הוא אבל אביו• בקול
 בשבת לי. אומר היה בספורט,׳ מבינה את
 אספר איך מת, שהוא לי ואמרו באו הם

בני?״ לחיים זאת

אנשים
קילומטר תשעה עוד

ש בשבוע גילה מפתיע חוסר־התמצאות
 בעת בן־גוריון דוד הממשלה ראש עבר

 בכפר המדינה, הקמת מאז הראשון ביקורו,
 כשניסה נאומו, בעת גרביה.■ אל בקד, הערבי

 ביג׳י: הצהיר הצבאי, הממשל את להצדיק
 מבקר. ללכת אי־אפשר במצור• נמצאים ״אנו

 להיתפס מבלי קילומטר עשרה גרביה אל
 הסבו הנאום אחרי רק הירדנים.״ ידי על
במר נמצא אינו הכפר כי ליבו תשומת את
 חצי אלא מהגבול קילומטר עשרה חק

 שעבר חמישי ביום . . . בלבד קילומטר
 ביקורה על מפורטת ידיעה בדבר הופיעה

 בארגנטנה. מאיר גולדה שרת־החוץ של
 מקבלי בין היה מי בפירוט נמסר בכתבה

 לארגנטינה הגיעה שרת־החוץ אולם פניה•
 תקלה בגלל בדבר. הכתבה פרסום אחרי יום

ב לחנות גולדה של מטוסה נאלץ במטוס
 לארגנטינה הגיעה והיא המערבית אפריקה
 יכול לא שדבר דבר שעות, 19 של באיחור

 הארץ בעמדת נקמתם את . . . לדעת היה
 אי־שביעות ואת הסטודנטים, לשביתת בקשר
 שוקן, גרשום עורכו של ממאמרו רצונם
 מקורית בדרך האוניברסיטה תלמידי הביעו

 התקבלה סטודנטים שמשלחת שעה משלהם.
 בחוץ חבריהם שרפו ,ראש־ד,ממשלה ידי על
בקרי השריפה את ליוו הארץ, גליונות את

מהר באחת . . • לשו־קן!״ ״חו־קן אות:
 ליבוגיץ' ישעיהו הפרופסור של צאותיו

 פנס־ לפתע התקלקל העברית, באוניברסיטה
 משהו להדגים הפרופסור רצה בו הקסם

בקריאה: זעמו את הביע ליבוביץ׳ לתלמידיו.

פרקוכיץ* חלל־איגרוף
לילד? להסביר איך

 שהיא במדינה רק לקרות יכול כזה ״דבר
 . . . ארצות־הברית״ ליהדות נרצעת פילגש
ה רופא־הנשים של בתו די־נור, גיגה
 של ורעיתו אשרמן יוסף פרופסור נודע

 ידועה צטניק, הבובות״) (״בית ק. הסופר
 הנוהגת הרגיל, מגדר יוצאת מארחת בתור
 באחת רבים. מחוגים אישים בביתה לארח

אור גדוש היה ביתה כאשר ההזדמנויות,
 ישראל עבור ישיבה מקום נמצא לא חים,

 בית־ ויושב־ראש שלום, שופט כרמל,
ד,ת לא כרמל בתל־אביב• העירוני המשפט

 נינה לו העירה השטיח. על התישב ביש,
להצ יכול אתה אז ככה אם ״נו, כך: על

 מספר, ימים כעבור למועדון.״ כבר טרף
 פגש העצמאות, יום לרגל שנערכה במסיבה

 אשרמן הפרופסור את אחר נכבד שופט
 להצטרף אני גם רוצה ״הייתי אותו: וביקש

 אשרמן, תמה מועדון?״ ״לאיזה למועדון.״
 ששם לזה .לא, הגניקולוגים?״ של ״לזה

הת השופט. הסביר הרצפה,״ על יושבים
 די־נור נינה של הערתה אחרי כי ברר

 השופטים בין שמועה פשטה כרמל, לשופט
 יושבים שם סודי מועדון איזה קיים כי

 באילת, סיורו בעת . • . הארץ על שופטים
 גי לשעבר, צרפת ממשלת ראש ביקר

 עם יחד סוף־הערלם, במועדון גם מולה,
 נגר. חנוך העיר וראש פרס שמעון

 מיהרו במועדון, שביקרו מצרפת, תיירים
״ב הם: אמרו אוטוגראפים. ממולה להוציא
קי של למרחק להתקרב יכולנו לא צרפת

.1967 הקומוניסטי, הפולני הצבא במדי •

1130 הזה העולם


