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החי
איגד  83יוקד המלחמה
ף •8קניה ,רשמו סוהרי המקום עלייה
תלולה במחירי החצים והקשתות ,עם
פרוץ סיכסוך מדיני בין שבטי המסאי
והווקמבד-

זו תורה וזה שכרה
פ ת ה ״ תי קוו ה ,הזמינו אנשי סניף
ל א ג ו ד ת ישראל המקומי מאות מחבריהם
למסיבת סיום קריאת הדף היומי העולמי
של הש״ס׳ זכו לביקור עשרות שוטרים
ואמבולאנס של מגן־דויד־אדום ,שהוזעקו
למקום על־ידי קריאה אנונימית ,כאילו הונ
חה פצצה במסיבה.

נחיר כדורגלני ישראל שחזו השבוע מדרום

חז ר תי -ו מ
רפי לו•

מאת
שנסעתי ,לכני חדשייס ,וובסזזתי
לחזור השבוע .איש לא האמין לי.
אמרו :הוא מתבייש להודות שהוא בורח,
יורד מהארץ .הנה אני פה•
כולם אמרו לי לא לנסוע .כל אלד ,ש
הספורט הישראלי היד .נגד עיניהם .אבל
המעטים ,שחשבו גם קצת עלי ועל טובתי
הפרטית ,עודדו אותי לקבל את הר,צער״
המועדון הדרום־אפריקאי הבטיח לי 0כ ם
חד־פעמי רציני מאוד* אני בטוח שכמעט

הדרום־אפריקאים•
איזה רעש קם פר ,כשנודע שאני עוזב!
מד ,יש ז בכל העולם עוברים שחקנים מארץ
לארץ ,מ! כרים ונמכרים כמו בשוק .ובעצם,
מה אני שונה משחקנית קולנוע ישראלית
שהולכת לחפש את מזלה בחוץ־לארץ? אותן
אף אחד לא התק־ף ,אף־על־פי שלהן היו
יותר אפשרויות להתקיים ולעבוד כאן בארץ.
^

בשר איילים יבש
^ צלי זה היה הרבה יותר חמור.

\ * א צ לי היחד ,זו שאלד ,של חיפוש אחרי
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פרסום מלניק

לקראת החגים!
תשמח את לב ידידיו ולב
בגי ביתך — בתשורה*
^ תקליטים

ף* ירדן ,התלוננו אנשי־ציבור ועתונאים
 —1בפני השלטונות שפרקליטים ורופאים
נעזרים בעמדתם ברוחות־רפאים ,הנקראים
לעזרתם בסיאנס ספיריטואליסטי ,מקפחים
את פרנסתם של חבריהם לעבודה.

עזר בגנרו
ן* נווה־הדר ,לאחר שתושב מק.מי ד,ח־
_ 4ליט לשאת אשד ,נוספת על אשתו החו
קית ,פרצה קטטה בין מצדדי שני הנשים
בכפר ,גרמה למספר פצועים ,חמישה עצו
רים ,ונזק ברכוש•

״היה היו זמנים״
מצעד פזמוני הישוב
מתוצרת ״הד ארצי״
את  2התקליטים אפשר
לקבל מיד בכל תחנות
ההפצה במחיר המוזל של
 10.50ל״י התקליט.
המקדים להזמין — יקדים
להאזין !

האדיר

מבעע
מוסיקה

לעם
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סל־קניות

מיקסם לא שוא
ף ־י ש טו ק הו ל ם ,שבדיה ,שתה השוטר
 —1יוד,אנסת כוסית במסבאה ,נוכח שגבר
שניצב ליד הדלפק נראה בעיניו כפול ,נת
קף בהיסטריה ,הובא לבית־החולים ,שם נודע
לו שבאמת פגש תאומים.

אחת מעשרות הצעירות היהודיות שביק-
ךיןן^וזויןןץךוךך
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רו את רפי בחווילתו המפוארת של מנ
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הל קבוצת ההיילנדם הדרום אפריקאית .הצילום נעשה ליד הבית בו גר רפי בדרוס-אפריקה.

נעפילמה כחירות
ף*ניו*יורק ,ארצות־הברית ,פתח הנרי
באבוס לודג׳ ,מועמד לכהונת סגן־הנשי־א
מטעם המפלגה הרם ,בליקאית ,את מסע ה
בחירות שלו ברובע היהודי באכילת בליג־
צעם ,בורשט ולאטקעס.

לא חוזר למונזכ
 0ח ^

מפלסטיק

ף 60ירושלים ,ביט 7בית־המישפס את
!*,שיחרורו בערבות של יהושע סימני,
שניסה לרצות את ארוסתו לפני שלושה
חודשים ,לאחר שהצעיר שב ואיים לרצחה
נפש ,מיד עם עזבה את בית־ההולים.

_ משחק המלכים כהיכל
ל י ר ו ש ל י ם  ,ה דיעו אנשי ועד היבל של-
^ * מ ה כי במסגרת הפעולות הדתית של
הרבנות הראשית ,יפתח במקום מועדון שח
מט.

 033צאן כדור כרזל

בשלל צבעים
המחיר 3.50 :ל״י
א מ ג ט בי ל קו טי ען ב ע ב י

ף־*תל*אכיכ ,התלוננו ו תקי תנ!עת ה־
^קיבוץ־ר,מאוחד על המזכירות ,שפירסמה
בחוברת פרטים על שחקני־ד,אולימפיאדה,
אך נמנעה מלציין כנושא לימודי את ועידות
התנועות הקיבוציות•

קבוצה מיקצועזית

היא ההיילנדם פרק ,שאל שורותיה נתבקש רפי
לוי להצטרף כשחקן נזיקצועי .הוא לא קיבל
תשלום מבור משחקיו הספורים ,סרב לחתום על חוזה .לפני השחקנים ילד־הקנזע הקבוצתי.

כל שחקן אחר בארץ לא היה חושב פעמיים
לפני שהיה מקבל את ההצעה .חוץ מהסכום
הזר ,הציעו לי משכורת חודשית ,העולה
פעמיים וחצי על משכורתו של חבר דן.
כשקיבלתי לראשונה את ההצעה ממכס
קרמר ,שהוא חבר הנהלת הקלוב היילנדם
פארק ,לא חשבתי הרבה ,לפני שעניתי ב
חיוב .כשד,תפרסם העניין בעתונות ודעת ה
קהל היתד .נגד הנסיעה ,החלטתי שאסע —
אבל רק למשך כמה שבועות .כאן לא היו:
לי ,בלאו הכי ,מישחקי־ניבחרת .החלטתי
לנצל את הזמן כדי להינפש קצת וגם כדי
לפתוח לי דרך — שאם לא אוכל ,למרות
כל ההבטחות שניתנו לי ,להסתדר פה ב
ארץ — אוכל לקבל סופית את ההצעה של

תנאי־חיים מינימאליים .לא ביקשתי עושר.
ביקשתי רק קיום .וגם את המינימום הזה
לא היה מי שיבטיח לי .אז מי יאשים אותיז
הפרידה היתה קשר״ אבל ידעתי שזה רק
לחודשיים ,והתגברתי .קבלת הפנים ביוהא־
ניסבורג היתד ,מלווה רעש ,עתונאים וצל
מים .לוקי מתיום ,יושב־ראש המועדון ,בא
לקבל אותי יחד עם גורדון פרו ,שחקן קבו
צת דאנדי וכיום מרכיב קבוצת הר,־ילנדם,
יחד אתם באה קבוצת יהודים מקומיים.
בשדר,־התעופה היתד .לי פגישה עם עתונאים
וצלמים .שאלו אותי לכמה זמן באתי ואם
אני עובר לשחק כמקצועי .אמרתי שבאתי
רק לחודש וחצי ואני מתכונן לחזור לארץ.
אמרתי שבאתי לשחק בקבוצה מיקצועית

