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כדורגל

ע פי א הג שלגו הו
 אליו. נשואות היו צופים אלף 40 עיני

 כדורגלן צעד נוצצות, כשעיניו ונרגש, מזיע
השול לעבר גולדשטיין, דני תל־אביב, הפועל

מא לכדורגל. המדינה גביע ניצב עליו חן
 יצחק המדינה, נשיא לו חיכה השולחן חורי

 מזג בגלל כהה, במעיל מכורבל בן־צבי,
הג או. לו למסור כדי — הסגרירי האוויר

 להגשים זכה וגבה-הקומה, הצנום דני׳ ביע.
כדורגלן. כל כמעט של חלום־כסופיו את

 ידו. את ולחץ הגביע את לו מסר הנשיא
 הענק הגביע את האחת בידו מחזיק כשהוא

 לרוץ דני החל מכסהו, את השניה ובידו
 חברי כשכל הרמת־גני, לאיצטדיון מסביב

 מאושרים רצים תל־אביב הפועל קבוצתו,
הקהל. תשואות לקול בעיקבותיו,

 קיבל דני כי ידעו לא הצופים מבין רבים
 דקות כמה שגברה קבוצתו, בשם הגביע את

 פתח״ הפועל על במישחק־הגמר לכן קודם
הק ראש שהוא משום ,1:2 בתוצאה תיקוה
 וטבעי מובן דבר זה היה לגביהם בוצה.
הגביע. את יקבל שדני
 שבועות לפני שעד הצנוע, הכדורגלן כי

 ולא וכמעט במשחקו ממשבר סבל מספר
 הטוב הכדורגלן היה קבוצתו, בהרכב הוכלל
 אל מקצה כשד נע הוא המיגרש. על ביותר
הובי בקבוצתו, החיה הרוח את היווה קצה,

 את שכבש אחרי ההיסטורי, לניצחון לה
 בתוצאה הובילו שהיריבים שעה שוויון, שער
למישחק. הרביעית מהדקה 0:1

קבו נטלה כאשר כככוד. זכה הצעיר
 22 לפני הגביע, את האחרונה, בפעם צתו,
 21 בן הוא בחיים. דני היה לא עדיין שנה,

 הכדורגלן הוותיק, קבוצתו חבר ולגבי בלבד.
שדוו טרגדיה־זוטא זו היתד, חודורוב, יעקב

הגדול. בכבוד זכה הצעיר השחקן קא
 סיפר המישחק,״ שלפני בלילה ישנתי ״לא

 הוא שאני חלמתי הלילה ״כל אחר־כך. דני
 טעיתי אומנם הניצחון. שער את שאכבוש
חשוב.״ פחות לא שער כבשתי אבל בחלומי,

כדורג למשפחת בן הוא גולדשטיין דני
 הפועל בשורות שיחק בני אחיו גם לנים.

 שם בארצות־הברית, עתה משחק תל-אביב,
 גולדשטיין, יוסף הוא בן־דודו לומד. ■הוא

תל־אביב. מכבי כדורגלן

 •ץ אולימפיים. אלופים מספר גם נמצאים הענק
 הפועל כינוס של העתידה סיפורי־ההצלחה

 הששית המכביה מארגני בקרב חרדה עוררו
הפועל. כינוס אחרי חודשים שלושה שתיערך

שלי של סיטוני בשיגור הם גם החלו לכן
 העולמי מכבי מרכז אנשי לחוץ־לארץ. חים
לארצות־הברית. בעיקר, מבטם, את הפנו

מיו ועדה הקימו בארצות־הברית המכבים
 בראשה למכביר״ ספורטאים לארגון חדת

 גיינזס, המילות מארגן שמאלץ, פראד עומד
האו של האמריקאית באולימפיאדה הידועים

 ועדה הצליחה כבר כה עד הסגורים. למות
̂  אלו־ כמה של השתתפותם את להבטיח זו

 * המוט קופץ ביניהם: במכביה. אולימפיים פים

 תומאס, ג׳ון בראג, (״טרזן״) דון הנודע,
מדל בעל ניידר, וביל לגובה הקפיצה אלוף

כדור־ברזל. בהדיפת האולימפית הזהב יית
ספור כינוס איזה לקבוע אי־אפשר עדיין

 ■הכוכבים במספר הראשון במקום יזכה טאי
מהתח ברור: אחד דבר אולם בו. שיופיעו

 , חובבי־ לפחות, ייהנו, האגודות שתי בין רות
 יזכו הראשונה שבפעם הישראליים, הספורט

בינלאומיים. ספורטאים של כזה לשפע

ארגונים
ם אמון אין ׳ י מ א מ כ

 ישראלי. פאטנט אינו כדורגל מאמני איגוד
 לחקותו. שאסור פאטנט אינו גם הוא אולם

 איר־ בישראל הכדורגל מאמני הקימו לכן
 רבים מאמצים ולאחר משלהם, מיקצועי גון

לכדורגל. ההתאחדות של חסותה את קיבלו
חל המאמנים צרות כי בטוחים היו הכל

 והאיר־ הכספיות בעיותינו כי ״האמנו פה.
גדו היתד, ההפתעה אולם נפתרו. גוניות

 האיגוד. מראשי אחד השבוע סיפר לה,״
 קיימה לא ההתאחדות כי מסתבר לדבריו
 חסר־ נשאר האיגוד מהבטחותיה. אחת אפילו

 שהובטחה האירגונית העזרה ואף תקציב
ניתנה. לא

 הנהלת של האחרונות האסיפות באחת
 שמואל באלוף־מישנה לבחור הוחלט האיגוד

 היו מנהליו האיגוד. של כבוד כנשיא סוחר
 . ניב־ מרכיב בעבר שהיה סוחר כי בטוחים

ב לו ימצא מתפקידו, והועף הכדורגל חרת
 מלחמתו את לנהל כדי נרחב כר זה תפקיד

ההתאחדות. בעסקני
הראשו־ הישיבות באחת כבר צדקו. הם
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 עשוי שהאו״ם — סיכוי?״ או סכנה —
 מישראל שתדרוש החלטה השנה עוד לקבל
 שיבר, בין הבחירה את לפליטי־ערב לתת

 הערכות לפי פיצויים. קבלת לבין לישראל
המדי גם זו לדרישה יצטרפו משרד־החוץ,

 מדינות על נוסף לישראל, הידידותיות נות
ה ועידת־קזבלנקד״ ומדינות המזרחי הגוש

ההיסטו טענות שידור עם נתחזקה דרישה
שד,יש טוינבי, ארנולד הגאוני, האנגלי ריון
 הנאצים ליחס לפליטים ישראל יחס את ווה

 •של מינויו נוסף: אות־אזהרה ליהודים.
 לפליטי־ערב, הסעד סוכנות ראש שהיה מי

 בממשלת מרכזי לתפקיד לאבואיס, ד,נרי
 נמרץ כתומך הוא אף ידוע לאבואיס קנדי.

ב . . . הבחירה בעקרון ו ק ע ") י אלו  (״ז׳
 על ולמאסר אחד יום למאסר נידון צרפתי

 קבלת על קנס, בתוספת שנה, חצי של תנאי
 הזה העולם גילה שעבר בשבוע שוחד.

 מטעם שאירגן, צרפתי זה היה כי )1219(
 על הקיוסקאים חרם את חיפה, עיריית
 המערכה של הראשון בשבוע הזה, העולם

 הכרמלית, . . . 1955ב־ חושיסטאן על
 הפסידה חושי, אבא של צעצוע־חלומותיו

 900מ־ פחות לא הראשונה הפעלתה בשנת
 מבקר בדו״ח כלולה זו עובדה לירות. אלף

 נגרמו, ההפסדים בקרוב. שיפורסם המדינה,
 שבוצעו הניכרים, התיקונים בשל השאר, בין

 לפני אותה שפקד האסון אחרי בכרמליוז,
 עד כמום, בסוד נשמר זה אסון חודש• 11

 באחד )1174( הזה העולם אותו חשף אשר
. שלו הגדולים הסקופים .  של הקאדי .

 על־ידי שנעצר חמאה טאהר שייך יפו,
 (העולם שוחד בלקיחת והואשם המשטרה

 השופט על־ידי השבוע זוכה )1176 הזה
 גילויי את בכל שאישר מלחי אליעזר המחוזי
השוחד. עלילת בפרשת הזה העולם

בריאות
ל מ■ כ ת או ? א ער הי

 מזדחלים הם החשיכה, רדת עם ״מיד
כש עורפית, בשורה מסתדרים קינם, מתוך
 חברו של בקצה־בטנו נוגע האחד של ראשו

 טרף.״ לחפש ויוצאים
 המאיים במזיק עוסק זה דראמאטי תיאור

 קיומו המשך על שנים משמונה למעלה זה
טודאי המזיק, הישראלי. האורנים יער של

גמר־הגביע במשחק השויון שער את מבקיע בחץ) (מסומן גולדשטיין דני
נולד לא עוד — האחרונה בפעם

 לצעוד הרגלו בשל כך מכונה התהלוכה,
 ומשום עורפית, בשורה לצייד, חבריו עם

 מקורי־משי, הטודיים בקינים שוכן שהוא
מייצר. הוא אותם

ש/ ניסו השבוע  היעור לחקר המכון אנ
 שורת מול לוחמים של אחרת שורה להציב
 בית- תלמידי של שורה התהלוכה: טוזאי

 הטבע מורי את כינסו כך לשם הספר.
 על להעמידם כדי התל־אביביים והחקלאות

גורם. שהוא הגדול והנזק הקטן האויב סכנת
 מקפריסין, ארצה שחדר התהלוכה, טודאי

 הרגלו בשל מסוכן רק אינו שנה, 25 לפני
 חמורה מחטי־האורנים. את פה בכל לזלול
לבני־האדם. מצדו האורבת הסכנה יותר

 המסכן הוא הוא השיער, מכוסה הזחל
 קרסים שערה לכל האדם: של בריאותו את

 בן־אדש של בעורו הנאחזים מיקרוסקופיים,
 לתוך שבשערות הרעל את ומחדירים נשברים

 לדלקת־עור גורם זה רעל האנושי. העור
 אחד מיקרה ידוע גבוה. לחום ואפילו קשה

התהלוכה. טודאי מפגיעת כתוצאה מוזת של
 לעין, החודרת שערה הזולל. הזחל

חמו לליקויי־ראייר, חמורה, לדלקת גורמת
רגיל. כתב־יד לראות לחוסר־יכולת ואף רים

 השיערות אלף מאות שש של ארסיותן
 ידועות היו זחל כל של גופו על * המצויות

)16 בעמוד (חמשו

 נעדר ככדורגלן, הבולטת יכולתו למרות
 הצנום גופו קבוצתו. מהרכב רבות פעמים

 האחרונות השנים ובחמש לפגיעה, מדי נוח
במשחקיב. פגיעות בשל שנתיים שיחק לא

 שלי,״ הקאריירה את מתחיל אני ״עכשיו
להי חבריו עם כשמיהר המאושר דני אמר

 שתו שם ביפו, אריאנה בקפה הגדולה לולה
זכו. בו הכסף מגביע שמפניה המנצחים

מפעלים
ת ו ר ח ה ת כ רו ב

ביש ספורטאי־הפועל סבלו ומתמיד מאז
 המכבים חבריהם כלפי מרגשי־נחיתות ראל

 שד,מכבים המכביד״ אחד. בשטח לפחות —
ספור מיפעל שנים, ארבע מדי מאורגנים היו

 שם את רוממה בינלאומי, בקנה־מידה טאי
הפועל. כינוסי את בצל העמידה מכבי,

 לכינוס לשוות הפועל מרכז החליט הפעם
 אופי השנה, מאי, חודש בסוף שייערך הפועל

 המכביות. לכל מאשר יותר גדול בינלאומי
המר ומזכיר הפועל נציגי סובבו זו למטרה

הר למזרח עד מאירופה העולם, ברחבי כז
 ואגודות ידועי־שם ספורטאים שיכנעו חוק,

בכינוס. להשתתף ספורט־פועלים
לכנס- לבוא שהבטיחו המשתתפים בין

 את לנתק סוחר הציע השתתף, בהן נות
 ראשית לימי ולחזור הכי בלאו הרופף הקשר
האיגוד. הקמת

ר הלם ח  ראשי קיבלו השבוע הלם. א
 כי בעתונים קראו הם נוסף. הלם המאמנים
להתאח פנתה הליברית הכדורגל התאחדות

 על בפניה להמליץ בבקשה הישראלית דות
 ניב־ את לאמן מוכן שיהיה ישראלי מאמן
התי בתי־הספר ניבחרת ואת ליבריה חרת

ההת כי גם נמסר בידיעות שלה. כוניים
 עם משא־ומתן קיימה הישראלית אחדות
האיגוד. ידיעת ללא מאמנים, מספר

 אחד כי האיגוד למנהלי נודע יותר מאוחר
 במרכז מכינה לשיחה הוזמן אף המאמנים

בהת לליבריה לצאת לו הוצע שם הפועל,
 שסירבו כשם סירב, הוא לתנאי־החוזה. אם
במגע. ההתאחדות באה עימם המאמנים, כל

ה מנהלי נפגשו החולף השבוע בתום
 הספורט רשות מנהל דפני, ראובן עם איגוד

 • דפני הציע הפגישה בסיום החינוך. במשרד
 ההצעה לחסותו. יעבור המאמנים איגוד כי

 מכינה האיגוד והנהלת בהתלהבות התקבלה
 רשות למנהל למסרה כדי תקציב, עתה

 איגוד כי שהבין, הראשון שהיה הספורט,
ביותר. חיוני מוסד הוא כדורגל מאמני
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