
מנדל איש־מופת
מצוות על מונופול

 ואת פולין את }׳0:5( יוזן את ׳0:5( כיד■
יוגוסלאביה.

 —סתח־תיקווה הפועל מישחק לאחר רק
 שרייש־ לאחר 3:3 בתוצאה שנסתיים לוזאן׳
 הציבור דעת השתנתה ,1:3 בילו ה. דאלים
 העתון כתב למשל, כך, הישראלים. לרעת

 באוג!סט, 35 מיום לוזאן דה מריבון החשוב
בולם: במאמר

 פתח* של הכדורגל קבוצת זוהי ״הפועל?
ז... במאה חובבים קבוצת תיקווה, חו  ד,־ א
 בשודייץ, לראשונה המופיע הזאת, ניבחרת

 את מקרוב להכיר כדי למסע־לימודים יצאה
ביש למדי הבלתי־ידוע המערבי, הכדורגל

ראל.
.״ .  היתה אמש שהדגמת להגיד קשה .

 בינונית, יכילה בעלת קבוצה זוהי מרתקת.
 היא והאתלסיות. הטכניות הבחינות מכל
 מעוררים יחידי־סגולה כי אם מלהיבה, אינה
 ושלישית־המתקיפים מורדכוביץ מת־לב: תש

א׳. ורצבי כפרי שערים) שני (בעל סטלמך
 הונגא־ רוח חדורות מסויימות ״תנועות

חיי כלשהי. בגאוניות להסתייע מבלי רית,
 יש כי אם הוגנים, שהקנים שאלה להגיד בים
 שוקי את ,לעבד׳ בהגנה, נטייה, להם

יריביהם.
 ה־ הברק בעלי אלד״ צנועים ״שחקנים

 אישי, סיגנון חסר כדורגל המשחקים חולף,
 על־אף־הכל, היו, מפוצצת, רוח וחסר קלאסי

 עד — הזמן כל להוביל כדי חוקים די
 מתרדמתה יצאה לוזאן קבוצת בו לרגע

ב שערים, שני על־ידי המצב את ותיקנה
 בנימה העתון מסיים ,׳׳3:3 של תוצאה קבעה

 לגלגנות נעדרת שאינה אך — נימוסית
 הקבוצה של הפרובינציאליים הישגיה לגבי

הישראלית.
 היה מוטב רחמים. אין שבספורט נראה

 בחוצלארץ העברי הכדורגל מסעות שמארגני
מפקי שהם שעה בחשבון, זו עובדה יקחו
שמ והמוצדקת החריפה לחצי־הביקירת רים

ל בהשוואה ובלתי־מנוסים, חובבניים קנים
מאירופה. יריביהם שחקני

איגרוף
הנשכחים הענפים

שה ספורט ענפי כמה בישראל ישנם
 עוד כל ישרים שנת ישנים בהם עוסקים

מדי כבוד על להגן לדגל, להם קוראים לא
 — המיפגש אחרי בינלאומי. במיפגש נתם
נש הם — תוצאותיו הן מה חשוב ולא

 שוב ם נדרש׳ הם בו הבא, למיפגש עד כחים
 חשוב לא המדינה, דגל ד כב על ולהגן לקום

לא. או בינתיים התאמנו אם
האיגרוף. הוא הנשכחים הענפים אחד

לזרי זוכה הענף היה רחוקות לעיתים רק
 בינלאומי מיפגש בצורת קטנה עידיד קת

בחוץ־לארץ. או בארץ
 מסרב האיגרוף כי נדמה היה לאחרונה

 המתאגרפים לאירופה• המסע אורגן להירדם.
טו לתוצאות זכו הבינלאומי חסרי־הנסיון

וורו תוכניות הגו הם בלתי־צפויות. בות,
דות.

 כל פני על וטפחה המציאות באה השבוע
 חייבת נובמבר שבחודש שעה המעורבים.

יוגוס נבחרת עם להיפגש ישראל נבחרת
 הדברים בינתיים בישראל קרו ופרם, לביה

הבאים:
הצעי המתאגרפים אחד שיש, ז׳ק ס
 בישראל שקמו ביותר כשרים ד,מ רים

 ליהפך כדי מהארץ ירד האחרונות, בשנים
מקצועי. למתאגרף

 בודעדת החזק האיש צינוביץ, שמואל •
 הודיע לספורט, ההתאושות של האיגרוף

התפטרותו. על
 של הוותיק המאמן פרייטאג, מיכאל •

 עסקי את לנטוש החלים ישראל, מתאגרפי
למכבסותיו. לחלוטין להתמסר האיגרוף,

 ״אנחנו זמיכאל. אופרה כרטיסי
 שכר, בלי פרסים, בלי מעשינו את עושים

 אותנו יייכלכו ולא אותנו ישמיצו שלא אבל
 מתאגרף השבוע התמרמר צריך,׳׳ כשלא
 בעקבות בא המשבר כי סיפר הוא ותיק.

 המסע בעת שארעה חסרת־חשיבות תקרית
 עתו־ ,המלווה הופיע אחד ערב לאוסטראליה.

 הודיע במלון, אפלויג יעקוב הספורט נאי
 הקבוצה בשביל לאופרה כרטיסים השיג כי

 והמלווים המאמן מוכנים. להיות חבריה ועל
 אפלויג של ודעתו סכסוך פרץ התערבו,

כת ארצה שלח הוא נקבעה. המשלחת על
המסע• על קטלניות בות

 התוצאה לאפס. מתחת עד ירד המוראל
 המבישה בתחרות כבר נראתה הראשונה

 ישראל עומדת עתה ביפו. פרם ניבחרת נגד
ביש אחד — חשובים מיבחנים שני בפני
 נגד בטהראן, והשני יוגוסלביה נגד ראל,
 השבוע עשתה אלה מיבחנים לקראת פרם.

הח היא נואש. מאמץ לספורט ההתאחדות
 מחיץ־ חדש איגרוף מאמן להביא ליטה

לארץ.

סיא!ש
אפוריון1ו בן־גנר־ון

ה את בנו הפעימה אחא ״המוסיקה
ל לא מבטינו, מעקה אל לשאת / אומץ

ה למיטען מתחת / ארצה עוד השפילם
ה שבועת את השביעתנו עצב/המוסיקה

 של דמותו גמלה מתוכה / והדרור אושר
 המוסיקה, של בשבחה זה, שיר העתיד.׳׳

 בידי אלא צעיר, משורר בידי נכתב לא
 דומומבה, פטרים קונגו ממשלת ראש

 לקאטנ־ יגיע אם כי הודעה השבוע שקיבל
 בחיצים . . . מורעלים בחיצים יתקבל גה

 אלי" מפ״ם, עסקן עסק אחרים מורעלים
 להצדיק כשניסה לשעבר, ח״כ פרי, עזר

האזו הבחירות נגד מפ׳׳ם־חרות ברית את
 אילו מצטערים היינו שלא ״כמובן : ריות
מה יורדים היו הכלליים והציונים חרות
 היא האזורית השיטה אבל הציבורית, בימה

וברא ובראש החלוצי לשמאל פה סתימת
 אחר, מפ״מי עסקן . . . למפ״ם שונה

 מר־ מזכיר יסעור, (״פומה״) אברהם
 במוסקבה מדעי בכנס השבוע הסביר חביה,

 שעתיד הוא ההיסטורי ״המאטריאליזם כי
 על ומדעית חדשה השקפה לדורנו לתת

 מקור שהוא הספרים ספר על עברנו, בעיות
הממ ראש • . . זה׳׳ עבר להכרת המקורות

 הוכיח גוריון, כן דויר הנוכחי, שלה
 ללוח־קיר שהצטלם שעה למופת חריצות

 ״ראש הכותרת תחת שם והופיע ספריו ליד
 היא השאלה ׳.,ספריו בין בודד הממשלה

 היה בטעותו בודד לא . • .הצלם? היה היכן
ו שטעה גדכוע, אכרהם הטקס, ראש
 של במכוניתו במהופך ניפאל דגל את תלה
 אליו הצטרף קויראלה. ב.פ. ממשלתה ראש

חתימ את שהדפיס כשן, רפאל העתונאי
 אימי . . . היא אף הפוכה קויראלה של תו
 את הפכה אשכול לוי האוצר שר של רה

אי לאנשי אמר האוצר שר פיה. על אילת
 גם ? מתפנקים אתה מה ? יש ״מה : לת

 העיריה להתפטרות בכך גרם חם!״ בטבריה
הת על . . להתפנק. לא שהחליטה כולה,
 דיין, משה סיפר מפא״י מרכז פנקות

 הצעת את קיבלו מפא״י עסקני כי שהסביר
 ״דבר כי הבשור, חבל לישוב אשכול לוי
נמל לקריאה מאשר יותר יחייבם לא, זה
 ח״ב . . • בו״ ולהתישב לצאת לנוער צת

בהוכ לעומתו יצא כאדר, ד״ר חרות,
 נכבדים תפקידים יש לאופוזיציה כי חה,

 ״סטנדאל נימלצות. קריאות מאשר יותר
 באדר, סיפר נאפוליון,״ על בספרו הודה

 סטנדאל לשקר. רגיל היד, נאפוליון ״כי
 אין שליט שכל בכך נאפוליון את מצדיק

האו חובת לשקר• מוכרח והוא ברירה לו
 לא גוריון בן שדויד לדאוג היא פוזיציה

 כיצד . . . המידה״ על יתר •אפוליון יהיה
 שר־ הוכיח לקואליציה מאופוזיציה עוברים
בת הצטרף שלא מינץ, כנימין הדואר,
 למרות הבחירות, שיטת למתנגדי קיפות
 טה. לשח אותה השווה קצר זמן לפני שרק

 ב־ לכך בקשר מינץ השר סיפר בשעתו
 שבאו יהודי אותו על הכנסת, מיזנון

 קול הקים היהודי בלילה. אותו לשחוט
 תצעק. ״אל :הרוצח הרגיעו ואז צעקה

 הסכין מזה, חוץ אותך. ישמעו לא כה בין
להתאמץ?״ למה כלום. תרגיש ולא למדי חדה

★ ★ ★

רוטשירד שר הירושה
 השבוע יצא הצעיר, הדור על בהתקפה

 עב- כששמע עכרון♦ כיעז העתונאי גם
 ווים שבח החידונאי של שאלתו את רון■

 למי שטוב ״אומרים — ישראל בקול
 התמלא — האבות״ לאחד הכוונה שאחרון,
 אחד שילד הוא אותו, שהרגיז ימה תמיהה.

 :זו אווילית לשאלה התשובה את ידע
אחרון. שיצחק מי יצחק כידוע, כי יצחק.

 עברון, שאל ?״ בארץ גדל נוער מן ״איזה
 אלה האספרסו? דור לעומתו נחשב ״במד,

 . . . רתמים״ גללי לאכול עלולים עוד
 סיפור על חזר רוטשילד־ דה אדמונד
 הידוע. הנדיב סבו, על שסופר מפורסם,
 חודשית קיצבה שקיבלו אחים בשני ״מעשה

 את לקבל חודש כל בא היה אחד מהברון.
 לאחר הגיזבר. מידי ילאחיו לעצמו הקיצבה

 שוב הופיע הבודד והאח אתיו מת מה זמן
 על הגזבר כשמחה כפולה. משכורת ודרש

 רוטשילד מת, אחי ״אם האח: השיב כך,
נת עכשו רק . • . ?״ אותו ;רשת צריך
 ננעלה ולא כמעט רחובות ועידת כי ברר

 הוועידה, ממרכזי אסתר, נחום מעולם.
 היות הנעילה, לקיום כסף מהאוצר ביקש

בשלי משנענה לכך. תקציב לו נשאר ולא
 הוועידה. נעילת את יקיים לא כי איים לה,
 ״נמשיך האוצר, נציג השיב דבר,״ ״אין

ה לאורך בקשר . . . לנצח״ בדיונים
 ברחובות הוועידה של הניצחי נאומים

 פעם, כי קולר, ריצ׳י פרופסור סיפר
 להרצאתו שהוקצב הזמן את שעבר בעת
 ״סיל־ :ואמר התנצל שלו, הסטונטים בפני

 לי אין אבל הזמן, על שעברתי לי חו
 ברוגזה: הסטודנטים אחד השיב שעון.״
 צריף׳ אתה שנה לוח צריך? אתה ״שע!ן

אלכ היה לשעון הזקוק אחר מדען . . •
 היה אשר למטוס שאיחר זרחין, סנדר

 למנוע מנת על לארצות־הברית. לקחתו צריך
 זר־ אל התלוותה כאלה איחורים הישנות

 של החיננית מזכירתו לוב, אורה חין
 לכך לדאוג גם שהתחייבה דינר, ברוך

 . • . מתאימה עניבה תמיד ילבש שזרחין
 ישראל במשטרת מיצוות עשיית על מונופול

 כראון, מנדל סמל־המשטרה כנראה קיבל
 ).1192( הזה לס הע■ של המופת איש

 למטה בקרית־חיים מתחנתו בא הוא השבוע
 ליום שנידונה אסירה לקבל כדי בחיפה
 לירות חמש בסך קנס לתשלום או מאסר
 קיבל הוא הסעד. בלישכת התפרעות בגלל

הרא לקומה עלה איתר, ויחד האסירה את

 לקצין הודיעו מיספר דקות כעבור שונה.
 של ביזמתו שוחררה האסירה כי האחראי

 אחדים ת ע! שב! לפני שרק בראון, מנדל
 לירות 5000 בסך חסכנ!תיו, כל את תרם

 ושילמו השוטרים התארגנו לאילנשיל־פוליו,
ב שהיתר. האשל, עבור הקנס את מכיסם
האחרונים. הריונה חודשי

★ ★ ★
זי׳ר בנימין נהרת

 בהולאנד נגנבו כי בעתונות שפורסם אחרי
 פנו רובנס, הצייר של מקוריות תמונות
 תמר הביתה שחקנית אל רבים ידידים

שבו הגניבה על אותה ניחמו רוכינס,
 אחרת בנחמה . . . בביתה לדעתם צעה,
ה משרד דובר מגדלסץ, דניאל עסק

 דובר היותו מתקופת לקהל הזכור דואר,
 בתשובה בחדרו• עתונאים נעל עת מפא״י,

טל שיחה על רב כסף שהפסיד למתלונן
 כך בעקבות השווה ציבורי, בתא אחת פונית

מימי לרכבת בארץ הטלפון שרותי את
 אדם ״אין הצעיד: הדובר השיב התורכים,

 א,א יכולים אנו אין לכן כעסו• על נתפש
 שלנו הטלפון שרות בין להשוואה לחייך

 , . . התורכים״ מימי הרכבות לשרותי
 דונכיץ, נתן העתוגאי עסק אחר בחיוך

 לשדה- כרז יצחק הצלם את כששלח
 הבאת את לצלם מנת על בלוד התעופה

בני נחלת הדמיוני הציוני המנהיג ארון
. מין .  הקולנוע שחקן יהיה אחר עולה .
עק לשמועות שבהתאם צ׳נדלר, ף׳ג

לגור ועומד בחיפה חוילה קנה שניות
. בה . רבים יוזמנו אחרת לשימחה .

 סגן לזמן מתכונן אותם תל־אביב, מתושבי
שכטרמן, אכרהם לשער, העיר ראש
 מתכונן שכטרמן אלינוער. בתו חתונת בעת
 לכל חוב לפרוע מנת על זו הזדמנות לנצל
ל הזמינם ולא לביתם מוזמן שהיה אלה
 דובר עסק דומות בהזמנות . . . ביתו

 שנשא שטיין, אריה הנוכחי, העיריד,
 כל במשך ומקיים החודש בראשית אשר,

 רבות־משתתפים קוקטייל מסיבות החודש
 בין המהלכת הבדיחה . . . החדשה בדירתו

 ברד הישראלית האולימפית המשלחת חברי
עי ראש סגן זיסמאן, כששלום :מא

 כנציג המשלחת בראש העומד רמת־גן ריית
 ניגש, הוא לרומא, הגיע האולימפי, הוועד

 עמד, הוא בקוליסאום• לבקר השאר, בין
המאר אחד אליו ניגש והתפעל. התבונן

 שאל. ?״ זה על אומר אתה מה ״נו, : חים
 אני ״אבל זיסמאן, השיב יפה,״ דווקא ״זד,

 את לגמור הספקתם שלא עליכם מתפלא
בהפתעה . . לאולימפיאדה״ עד הבנייה

יש בין השחייה תחרויות סיום עם זכה,
 הכדורמים נבחרת של המאמן ליוון, ראל
 האורחים ויקטור. לנסטור ישראל, של

 שיש פיסלזן — שי לו הגישו היווניים
 המתנד״ מן התפעל דווקא וזיקטור — קטן
 שפסלונים לדעת ונוכח באתונה שביקר עד

 יוון בירת של ברחובותיה נמכרים כאלה
 להשחית בערה חמתו אחד• דולאר במחיר

 ישלח לישראל שובו עם כי הבטיח והוא
הפיסלון. את ליוון חזרה
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ד • י ו ץ, ד רי ו ג ף אספרסו?״ זד, ״מה האספרסו: דור על בדיון כ
ק • י ז ה, אי כ מ  שהאשד, ״במקום ציילון־ישראל יחסי הרעת על חרות, עורך ר

לישראל.״ שלוחה הברכה אין במדיניות מקום קיבלה
ד • הו ל, א א רי כ  שמנהלים אלה כמו ״אנשים מרדכי: נא־ת קיבוץ חבר א
אפריקה.״ כל את לנהל יכולים נאות־מרדכי את

ר • ר שו מ ם ה ה ר כ קי, א ס לונ  מקלטי• עם ברחובות המהלכים אנשים על ש
״רדיוטינב״ סרנזיססור:

תו • ל של כ א ג ץ, י ל  בנמל לעתונאים לענות התמהמה שאביה בעת א
מגמגם?״ אתה ״אבא, חיפה:

כ • " תי ח רו ני, ח מו ל  הצטרפו בטרם ,אחדות־ד,עבודה מסיעת חבריו על א
 יגלה אחרת בנימוס, לנהוג להם ״מיטב היחסיות־ארציות: הבחירות להגנת לוועד

הכל.״ בסך 64 הם חרות של 17ו־ מפא״י של קולות 47ש־ מישהו להם

19*•וי מזח תימס


