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ח :אלון פ תנ מ
 החו־ בעונה הלאומית הליגה ונסתיימה
 ירד רמת־גן הפועל כי סופית ונסתבר

 אהרב״ (״אברשה״) אברהם הבטיח א/ ־,
 נש״ ולא ננוח ״לא הקבוצה: מעסקני

 שבועות הלאומית.״ לליגה שנחזור עד
 הרמת־ ניסו ההצהרה, מתן לאחר ים

 האחורית בדלת הלאומית לליגה לחזור
 ההתאחדות של בית־הדין־העליון דרך
 המבו־ המישחק על בערעורם שדן רגל,

 בני־יהודה. לבין ת״א בית״ר בין :ביכול
 לא ובסופו הדיון נמשך מספר בועות

 משחקים יהודה ובני בית״ר האשמה. זה
 רמת״ הפועל ואילו הלאומית; בליגה

הרמת האגודה עסקני אולם א׳. בליגה
 עצה וטיכסו גורלם עם השלימו לא ,
ה למרכז פנו הם הסבך. מן לצאת ־

 מרכז והצליחו: בחוטים שם משכו ל,
ב להצביע בהתאחדות לנציגיו הורה על

 הבאה. בעונה הליגות מיבנה שינוי
 הפועל הרדעד בישיבת האחרון, ששי יום

 הידיים. הורמו לכדורגל, ההתאחדות
 מכבי, מנציגי וחלק הפועל נציגי לות
 נ4 בת לאומית ליגה ההצעה: בלה
 קבוצות. 16 בת א׳ וליגה צות

 ההח־ וקיים. הבטיח אהרונסון ברשה
הל־ הליגה קבוצות מספר את להגדיל ;

בר״ג* קפריסץ־יישראל מישחר,
בשבוע? פעמיים לא מדוע

קבו־ סיכויי את שיעור לאין מעלה ומית
 שתעלינה, הקבוצות שלוש עם לחזור תו

 הלאומית. לליגה א׳ מליגה העונה, ותום
 וסגנו ההתאחדות יושב־ראש תמכו !הצבעה

 הדיון שבעת אף הליגות, מיבנה ;שינוי
 חרי־ מתנגדים השניים היו הפועל :מרכז

יתקבל. באם להתפטך, איימו לשינוי, !ים
 את למנוע עדיין העשוי היחיד האדם
 ל־ שמונה האיש דפני, ראובן הוא ;שינוי
 משרד- ליד רשות־הספורט כמנהל וחרונה
והתרבות. ;חינוך

 של תקציב לרשותנו עומד היה ״אילו
 יכו־ היינו לירות, ורבע מיליון או זיליון

אמר הישראלי,״ הספורט פני את לשנות !ים

 מראשו כדור הודף הקאפריסאי השוער *
 במת־ צופה מגיניו כששורת לוי, שלמה טל

־חש.

ש בסימפוזיון האחרון, שבת בליל דפני
 עתה בתל־אביב. בבית־ציוני־אמריקה נערך

 הממשלתית הספורט רשות למנהל ניתנה
 תקציב־ענק בלי גם כי להוכיח ההזדמנות

 של נפסדת החלטה לפחות לשנות, אפשר
פיקוחו. תחת שיעמוד מוסד

טס *ביו! מו
 טיסה שעת כדי רק רחוקה קפריסין

 אמרגני הביאה זו עובדה מישראל. אחת
תחרו קיום על למחשבה ישראליים כדורגל

 וקפרי־ ישראליות קבוצות בין קבועות יות
 שתי בפני בקרוב שתועלה ההצעה סאיות.

 גביע, משחקי על בנויה הכדורגל התאחדויות
מיש קבוצות־צמרת ארבע חלק תק־חנה בהן
מקפריסין. — וארבע ראל

 הקבוצות כי מקוזים, המקורי הרעיון הוגי
 בכל נוסף אחד מישחק לשחק תתנגדנה לא

 שעת־ לאחר ופעם בביתם פעם רביעי, יום
 זרם את גם להגביר יכולה זו קירבה טיסה.
 וההכנסות הארצות שתי בין הכדורגל תיירי

הספורט. ולהתאחדויות למדינה
כדו שופט קינצלר, יוסף כי נודע השבוע

 ל־ חנות בעל וכיום לשעבר, (יהודי) רגל
 נכונותו את הביע בניקוסיה, מוצרי־ספורט

בטו האמרגנים זו. למטרה גביע־ענק לתרום
ה אוהדי וגם הישראלי הקהל גם כי חים,

 שבוע בכל לחזות ישמחו בקפריסין כדורגל
סיבובים. שני בת בליגה בינלאומי במשחק

ר ם בד־ונ ס א מ ל
 בין ב׳, ליגה מישחקי של 52ה־ בדקה

 צפון־תל־ הפועל לבין רמת־עמידר מכבי
ה לשחקן סמדר יוסף השופט הורה אביב,
כח המיגרש. את לעזוב כחלון, לילו פועל,

 השופט אל ניגש הוא הרבה. הירהר לא לון
 המישחק רחם. ללא בו היכר, נפשי ובשקט
 לדון תצטרך לכדורגל וההתאחדות הופסק

במיקרר״
 לאחר ימים שבוע זה מיקרה קרה אילו

 חושב היה וכחלון יתכן הנמכר, המישחק
 השופט. על ידו את שירים לפני פעמיים
 דומה עבירה שעבר אחר כדורגלן הסיבה:

שופ ידי על מאסר לחודשיים השבוע נידון
 מרים הגב׳ חיפה, של הראשית השלום טת

שטרקמן־ורלינסקי.
 הפועל קבוצת ראש ),27( מויאל מרדכי

שמו השופט את אישית תקף קרית־שמונה,
 שנתקיים ליגה, מישחק בעת רובינשטיין אל

 קרית־ ספורט מועדון נגד פברואר, בחודש
 זעזוע־מוח, לשופט גרם מויאל ביאליק.

שעונו. את ושבר ברגליים, שטפי־דם
ה כראש כי השופטת, קבעה דינה בגזר
 לחבריו דוגמה לשמש מויאל על היה קבוצה

 חודשי ולשלושת מאסר לאודשיים אותו ודנה
תנאי. על מאסר

 שנים לשלוש מויאל הורחק לכן קודם
 המישמעת ועדת ידי על הכדורגל ממיגרשי

 השופטת של פסק־הדין ההתאחדות. של
ה שופטי בין המוראל את הרים החיפנית
 שטח להיות חדלו המישחק מיגרשי כדורגל.

בריונים. מצד לגיחות־נקמה הפקר

כדורסל
ם כי ל ל הו א ה ר ו פו א ק

 של ״האבא כונה המנוח קצ׳רגינסקי צבי
 כשנפטר, תל־אביב״. בהפועל הכדורסלנים

 נודד גביע להעניק מוקירי־זכרו החליטו
 קבו־ שנה מדי תתמודדנה עליו שמו, על

 השבוע בישראל. הכדורסל של צות־הצמרת
 שוב לערוך תל־אביב הפועל סניף עומד

 ברגע ורק תקלה, ארעה אך ההתחרויות את
שערוריד״ נמנעה האחרון
ש בתחרויות בגביע זכה תל־אביב מכבי

 נציגיו החליטו כך ובשל השנה, ביוני נערכו
 ״משום השבוע במישחקים חלק לקחת לא

פעמ אחד גביע מחלקים לא אחת שבשנה
 להחזיר תחילה, סירבו, מכבי עסקני יים״.

 החלטה תוך לבסוף החזירוהו הגביע, את
מחאה. לאות במיפעל להשתתף לא

 ה־ את איפוא, יערוך, תל־אביב הפועל
 נציגיו הסבירו מכבי. בלי הספורטאי ׳מיפעל

 אחת: בשנה התחרויות שתי עריכת סיבת את
דצמ בחודש שנה מדי נערכות ״התחרויות

 המישחקים את דחינו שעברה בשנה בר.
 התקיימו הם תל־אביב. מכבי בקשת לפי

 התוכנית לפי אותם נערוך והשבוע ביוני,
המקורית.״
לכאו רק מכבי כדורסלני פרשו למעשה,

 הם דבר, של לאמיתו מחאה. כאות רה
 שניתנה שההבטחה משום שובתים, פשוט
 קדימה. לא לחוץ־לארץ, נסיעה אודות להם,

 השבועי, האימון את השחקנים עזבו השבוע
 אודות בסרט לחזות מאמנם, עם יחד הלכו

קאפונה. אל
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כהן שדו□
ם, ף אנ לי ר או ד  ארצות של הדרום לב י
 נולד בה העיר ניו־אורליאנס, הברית. ■1

 מ־ למעלה לפני נבנה, בה העיר הג׳אז.
אמרי של הראשון גורד־השחקים שנה 150
 הזה). היום עד קיים קומות, (ארבע קה

 נהר גדות על השוקק הנמל ניו־אורליאנס,
 הקבארטים שבזכות העיר האדיר. מיסיסיפי
השניה״. ״פאריס לכינוי זכתה שלה והזונות

 השבוע ערכו בה העיר ניו־אורליאנם,
בתו פוגרום הלבנים מתושביה אלפים כמה

 בתי• פתיחת את למנוע כדי הכושים, שבים
שחורים. תלמידים בפני העיר של הספר
 של העליון בית־המשפט החלטת פי על

 חייבת אחדות, שנים מלפני ארצות־הברית,
 בכל ולבנים, כושים בין ההפרדה להיפסק

הכלו בארצות־הברית, היסודיים בתי־הספר
 והמנוהלים הממלכתי החינוך ברשת לים

 הכוזנה לחינוך. הפדראלי התקציב בעזרת
 אותן ארצות־הברית, דרום למדינות היתד,

 מדינות נגד למלחמה 1861ב־ שיצאו ארצות
מעב הכושים ישוחררו שלא ובלבד הצפון,
 האזרחים מלחמת את הפסיד הדרום דותם.

 הדרך ארוכה אך כחוק. בוטלה והעבדות
 האלה, הדורות כל אחרי לחרות. מעבדות

 לחרות הדרום של הכושים עדיין הגיעו לא
מלאה.
נק מדינה, אחרי מדינה עיר, אחרי עיר

בי של החדש החוק במיבחן לעמוד ראו
 עיר היתר, לא בבתי־הספר. ההפרדה טול

 מתוך ההחלטה את שביצעה אחת דרומית
 לפני הגיעה, לשיא ובשקט. טוב רצון

 ארקאנסאס. בירת רוק, ליטל העיר כשנתיים,
 פאו־ אורבל המושל של הדמאגוגי בפיקודו

 מאורגנת בהתקפה הלבנים המוני יצאו בוס
 את בכוח מנעו העיר, של הכושים על

 לבתי־הספר הכושים התלמידים של כניסתם
 פאובום קרא תהומית, בהתחסדות הלבנים.
 ארקאנסאס של הלאומי• המשמר לחילות
 לסגור זאת עם ויחד — השקט על לשמור

 אייזג־ הנשיא הכושים. בפני הספר בתי את
 צנחנים רוק לליטל לשלוח אז נאלץ האור

 כיבוד את בכידוניהם שיבטיחו אמריקאיים,
 העליון. בית־המשפט החלטת

★ ★ ★
ראשונות תלמידות ארבע

 הצנחנים נקראו לא ףינידאורליאנס
 כי ייקראו. לא כי גם יתכן עדיין.—

 שעה. לפי מאוד טרי רוק ליטל של התקדים
הכנסתם — צנחנים לא או צנחנים אבל

 בעיר לבנים לבתי־ספר כושיים תלמידים של
בשקט. עברה לא

 רוג׳, באטון לואיזיאנה, של הבירה בעיר
 הנסיו־ כל את דייבים ג׳ימי המושל עשה
הע הוא אותם. ניסה פאובוס שאורבאל נות
 על המחוזי, בבית־הנבחרים חוקים ביר

ה בית־המשפט החלטת ביצוע נדחה פיהם
 ניו־ העיר של שבבית־המשפט אלא עליון.

 לדייביס הניח שלא שופט ישב אורליאנס
המקו בקונגרס החוק התקבל אך במעשיו.

 זה חוק כי החליט רייט סקלי והשופט — מי
 דרושה היתד, ארצות־הברית. לחוקת מנוגד
 השופט מצד אומץ־לב של עילאית מידה
 לבן, איש בהיותו וכמה, כמה אחת על רייט.

ניו־אורליאנס. העיר בן
 שגי, חוק התקבלו הראשון החוק אחרי
חו כי דייביס הודיע תמיד ורביעי. שלישי

 הלכה לבצע וציודה בלתי־חוקיים, אלה קים
 ספסלי־הלי- על הגזעים מיזוג את למעשה
מודים.

בתחי הלימודים, התחלת יום הגיע כך
 התרכזו בבוקר בשמונה שעבר. השבוע לת

 בתייהספר, שני סביב לבנים תושבים מאות
ה בין המיזוג. לביצוע כראשונים שנבחרו
שוט של שורה עמדה ובתי־הספר אזרחים

 עצרו משטרה מכוניות תריסר חצי רים.
 וארבע — בלשים עשרות יצאו ומתוכן

הרא השחורות התלמידות כושיות: ילדות
 לבית־ שנכנסו לואיזיאנה בתולדות שונות

 רכובים שוטרים, של תגבורת לבן״. ספר
למ לזרום המשיכה ואופנועים, סוסים על

קום.
 השרשרת את לפרוץ ניסו בחוץ המפגינים
לתלמי קראו הצליחו ומשלא המשטרתית,

התלמי לימודיהם. את לעזוב הלבנים דים
ברצון. נענו דים

★ ★ ★
הפוגרום

• ב היום. למחרת התחיל פוגרום ך
ברחו שוטטו הבוקר שעות כל משך 1 ו

ה את שניצלו תלמידים, מאות העיר בות
 ונשאו מלימודיהם להיעדר כדי הזדמנות

 שיר־ מעין היה בפיהם גזעניות. כרזות
ו כאן, הנוער על האהוב הסוג מן עידוד,

שלו ועד ״מאחת כך: בערך תירגומו אשר
הכושים!״ את רוצים לא / שים

לב אלפים לעשרת קרוב התכנסו בערב
 המארגנים: העירוני. הקונצרטים באולם נים
 הלבנים. האזרחים מועצת לעצמו הקורא גוף
היהו לשינאת המטיף קיצוני, גזעני גוף זהו
 בתי־הספר פרשת ולחיסולם. והכושים דים

 את להוכיח מצויינת הזדמנות זה לגוף סיפקה
את וגידף חירף נואם אחרי נואם יכולתו.

הש ארצות־הברית צבא של יחידות •
המחוזיות. לממשלות יבות

 משפחותיהן, ולחיי לחייהן חשש מתוך •
התלמידות. ארבע שמות פורסמו לא

■ ך ך ן ן י ן ו א  זו, בכרזה נאמר מטונפים!״ בשחורים רוצים לא ״אנחנו ך
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פרעות. בהם ערכו עוברי״אורח, כושים על התנפלו כאלה נערים השונות. הגימנסיות

מלחמה

־ לנין השבוע טס החד ״העולם מעונת ואש
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