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 נמשכת הכללית המכירה •
 תקדים, ללא נוחים במחירים

גב להלבשת האלגנטית בחנות
 רחוב תל־אביב, ויקטור, רים

 שם מוגרבי). (ליד 6 בן־יהודה
וה הנאה המתנה את תמצאי
עני לבן־זוגך: ביותר עליזה

ל חולצות מרהיבות־עין, בות
 בגזרה חמים ומכנסיים עונה

 אפנת וז׳קטים. אפודות חדישה.
ויקטור. אפנת היא ,העונה

 העשיר הבדים מבחר •
 תמצאו לעונה ביותר והססגוני

 בתל־ בילר את בראון אצל
 43 נחלת־בנימין רחוב אביב,

משוב בדים ),64005 (טלפון
 ותוצרת הארץ מתוצרת חים
 האיכות מן הצבעים בכל חוץ

 בראון אצל ביותר המעולה
 בדים תקנה אל ר. ביל את

בחנותם קודם שתבקר מבלי
בילר. את בראון של

ת א צ ו ר ו ד י ל ה
:הבאים הכיס ספרי הופיעו

האבוד הסוכן בעקבות .8
 סיצ׳לס ג׳והן מאת

 את המתאר מתח, רב מרתק, רומן
 בפעולה ה־אפ.בי.אי. ,

אג׳ 95 המחיר

האיבה מסע .9
גוויל מרגונז מאת

 על מתרחשת שעלילתו בלשי דומן
 בדרכה הנוסעת ספינה של סיפונה

 רומן זהו לאנגליה. מאוסטרליה
 מידכם להניחו תוכלו שלא מרתק

קריאתו. סיום עד
ל״י 1— המחיר

הפרש בסידרת הופיע כן כמו
 מחיי קצרים רומנים (ספרית

הפרוע) המערב

אישמבמישרי 7 מס.
אג׳ סג ^ עמ׳ 36

הפרוע המערב מחיי ענק רומן

העמק על הקרב
אג- 50_______*_______,עמ 68

ת לו עגו
שטוחות

ה ה באריז ל פו  כ
ח1אנ!ר 37

כדורגל
דמ&רש בזו אלוהי□

ה שנערף הכדורגל משחק על
 פתח־־תקוה מכבי גברה בו שבת,

 ,0:1 בתוצאה תל־אביב מכבי על
גלזר: שייע כותב
 שהיה מה אחרי

 בטוחים כולם בת,
 כי פתאום. התעשרתי

 לבקש באים חברים
 אשתי ואפילו וזאות
 לה שאגדיל רשת

 בהתחלה התקציב.
 קרה, מה הבנתי
 הפיס מפעל הגרלת

 חמ ביום כבר תה
׳ י פ• רוצים, אתם ״מה  ?,! ר* י
 מה הנה אז שואל. אני כסף?!״ לי יש איפה

 בעד שקיבלתם הכסף עם ״מה לי: שעונים
פתח־תקוה?״ למכבי שמכרתם המשחק

ב בשבת יושב הייתי שאם היא, האמת
 המגרש, על טמבל כמו רץ ולא יציע,
 נמכר. הזה שהמשחק בטוח אני נם הייתי
 פתח־תקוה, מכבי שם: שקרה מה תראו

 ובקושי בלבד זכרונות על שחייה קבוצה
 נקודה, חצי ושם נקודה פה לתפוס מצליחה
ו נקודות. שתי תל־אביב ממכבי לוקחת

 אבל מילא. — במזל קורה היה זה אילו
 בהחלט. להם מגיע היה שזה היא הצרה
 למסור יודעים לא כבר שהם שנים שלוש

ופת לשער. לבעוט או שצריך כמו מסירות
 לי ונהיים המגרש על עולים הם אום

 לחשוב היד, אפשר משחק?! איזה קאנונים.
מאדריד. מריאל שחקנים כמה קיבלו שהם

 מכבי היתד, ״איפה בטח: תשאלו אתם
 צריך לכם, אענה שאני מה אז תל־אביב?״

 גם לפעמים בא שאלוהים להבין׳ לכם לתת
הכדורגל. למגרשי

 מאמין הייתי לא יורה. מטאטא גם
ש מה עובדה, אבל השבת. עד בעצמי בזה

 מסירה למסור רצינו לנו. הלך לא עשינו
וה ערבית בעיטה בעטנו הסתובבה. והרגל
וה לשער בעטנו הכיודן. את שינה כדור
בקורה. דודקא פגע כדור

ה להיות. שיכול טיפשי הכי גול קיבלנו
 מ־ שתפס כדור השמים לוין, חיים שוער,
 שלח פתח־תקוואי שחקן ואיזה קרן, בעיטת

 הזדמנות לנו היתה לרשת• לנו והכנים רגל
לטו פנדל שרק השופט להשוות, נהדרת
 אהרונסקינד אלוהים? עושה מה אז בתנו.
השוער. לידי ישר הכדור את בועט
 גם רוצה׳ כשאלוהים שנאמר: מה זהו

 פתח- מכבי שחקני וגם — יורה מטאטא
כדורגל. לשחק לומדים תקווה

אערזת
בויוסק משבר

ה הכדורגל של הישגיו על מאשר יותר
ביש הכדורגל התאחדות מתגאה ישראלי,

 בשנים בד, שהושג שלום־הבית על ראל,
 הפועל שעסקני העובדה עצם האחרונות.

 והביאו בנפש יריבים בעבר שהיו ומכבי,
 למשבר, הכדורגל ספורט את פעם מדי

 משותפות, החלטות ומקבלים יחד יושבים
שלהם. ביותר הגדול כהישג להם נראה

 אחיזת הוא זד, שהישג היד, נראה השבוע,
הרוג שטח לפני מתחת וכי בלבד עיניים

 מתחוללות ההתאחדות, פעילות של עים
 ההתאחדות. את לפוצץ המאיימות קנוניות

המש אישור סביב אחת, סערה שככר, רק
 כפר־סבא, והפועל תל־אביב דכח בין חק

 צצה וכבר המועד, לפני דקות 8 שהסתיים
 סביב התחוללה היא חדשה. סערה ועלתה

ה לטורניר ישראלית קבוצה של שיגורה
 בפסח להיערך העומד הבינלאומי כדורגל

בניו־יורק.
וה המשא תתפוצץ: ההתאחדות

ב ישראלית קבוצה של שיתופה על מתן
 בשעת הקיץ, עוד לד,ערך החל זה טורניר

ה מארגן ברומא. האולימפיים המשחקים
 ה־ הכדורגל התאחדות יושב־ראש טורניר

 זלמן עם ברומא נפגש קוק, מר ניו-יורקית,
 מנחם ועם תל־אביב, מכבי נציג קליאוס-

 לבסוף חתם פתח-תקוה, הפועל נציג הלר,
 של שיתופה על מכבי נציג עם חוזה על

בטורניר. תל־אביב מכבי
ההתאח של אישורה טעון היה זה חוזה

 בהתאחדות הפועל של הרוב לכדורגל. דות
 הרשמית הטענה האישור. את פעם מדי דחה

 חזקות, קבוצות ישתתפו בטורניר ד-יחה:
 להתמודד תוכל לא ישראלית קבוצה ששום
 נציגי טענו הקלעים מאחורי בכבוד. עימן

שזלמן מאחר ינתן, לא האישור כי הפועל

 של גבו מאחורי ההסכם על חתם קליאוט
 פתח־תקוה הפועל צריכה בעצם וכי הלר,
בטורניר. ישראל את לייצג

 בנסיעה. חיוני ענין היה מכבי לאנשי
 גיבוש לשם להם דרושה היתה היא ראשית,
 ש־ אחרי שלה, המוראל והעלאת הקבוצה
 לחוץ־לארץ. שנים מזה נסעו לא שחקניה

 ההתאחדות על התרעמו עדיין ר,ם שנית׳
 למכבי שהיה החוזה את שנד, לפני שביטלה
וב בקוסטה־ריקה הופעות לסיבוב תל־אביב

כבר נמכרו זה לסיבוב אמריקה• יבשת
נאלצת היתה וההתאחדות מראש כרטיסים

אח כפיצויים דולארים אלפי מקופתה לשלם
הנסיעה. את למכבי אישרה שלא רי

ההת אישור הגיע שלא אחרי השבוע,
 הגיע תל־אביב, מכבי של לנסיעתה אחדות
 מד. לברר כדי קוק, הטורניר, מארגן לארץ

 כי דעתם על עמדו הפועל אנשי העניינים.
 תהיה לטורניר, ישראלית קבוצה תיסע באם

ה האמרגן אולם פתח־תקוה. הפועל זו
 עם חוזהו על לשמור מעוניין אמריקאי

הרבה ידוע בארצות־הברית ששמה מכבי,
הסתח־תקואית. האגודה משם יותר

 איימו מכבי, של נסיעתה תאושר לא באם
והק ההתחרות בפיצוץ בהתאחדות נציגיה
למש שיגרום דבר אישור, ללא תסע בוצה

בארץ. הכדורגל בחיי המור בר

שחיה
בבדיקה ברו*ו
 בורך במיקצועם עוסקים ישראל שתייני

ה השחיר. עסקני אולם הקיץ. בימות כלל
 בחורף. כבר בעיסוקיהם מתחילים ישראליים

 השחיינים שראשוני לפני שעוד קרה, כך
 כבר השהיה, לבריכות קפצו הישראליים

העסקנים. מחיכוכי המים רעשו
 הקיץ מצפים הישראלית השחיה לנבחרת

 הופעותיה מלבד בינלאומיים, מופעים כמה
 כך, לשם והמכביה. הפועל כינוס במסגרת

 השחייה ועדת אחדים שבועות לפני מינתה
 יוסף את בישראל, לספורט ההתאחדות שליד
 ישראל נבחרת כמאמני בוך ונחום סלקי

 גוש־זבולון, הפועל איש טלקי, בשחיה.
 בוו, ואילו הצפון נבחרת על כאחראי מונה
נב כמאמן התמנה בריודמכבים־עתיד, איש
 להכין צריכים היו יחד שניהם הדרום. חרת
הלאומי. הסגל יורכב שמהם השחיינים את

 הם זה. מינוי על סמכו עצמם ד,שדיינים
 ב־ לאחרונה השתלם הצעיר בוו כי ידעו

 בזב ,השחיר, מאמני מלך אצל ארצות־הברית
הח האימון שיטות את שם ספג קיפוט,
ה בכשרונות להחדירו וידע ביותר דישות

 טלקי הוותיק המאמן ליד פעולתו ישראליים.
הנבחרת. את לקדם עשויה היתר,

 היה מהמינויים נחת שבע שלא היחיד
 של ראשי מאמן שהיה הוא, עצמו. סלקי

 האחרונות, בשנים בשחיה ישראל נבחרת
ב האולימפיים למשחקים אותה ליוד ואף

 בוו שנחום נפגע, עצמו את הרגיש רומא׳
הח הוא לשלו. דומה לתואר זכה הצעיר

בוך. של ממינויו להתעלם ליט
א ל ב ״ ש ״. א תו  בוך הציע כאשר אי
השחיי את יקבעו בה ישיבה לזמן לטלקי

 מיד ולהתחיל השחיר. לסגל שיוזמנו נים
פנייתו. על כלל סלקי השיב לא באימונים,
 שום הראה לא וטלקי שבועות, כשחלפו

 לאברהם בוו פנה בוך, עם יחד לשבת רצון
ה במרכז השהיה רכז גינזבורג, (אברשד.)

 טלקי של התעלמותו לפשר התעניין פועל,
 מעוניין אינו ״טלקי גינזבורג: ענה ממנו.
 עצמו אברשה אחד.״ שולחן ליד איתך לשבת

הסירוב. פשר את להסביר ידע לא
 גינז־ הציע הסגל,״ את ונקבע יחד ״נשב

 ששני בטענה, סירב בוך אולם לבוך. בורג
 ולקבוע יחד לשבת החייבים הם המאמנים

 לשבת מוכן אינו ״אם הסגל. שתייני את
ברך. הציע להתפטר,״ יכול הוא עמי,

 מסיכסור התעלמו הפועל מרכז עסקני
ה סגל שחייני את זימנו הם המאמנים.

ב הסגורה בבריכה אימון למחנה צפון
 לשח־ נוסף הזמינו בירושלים, ינזק״א בניין
חיפה. ממכבי שחיינים 4 גם הפועל ייני

טע המוסכם,״ את הנוגדת פעולה ״זוהי
לפ שאיימו מכבי, של השהיה עסקני נו

 נבחרת את ולפוצץ השהיה מוזעדת רוש
 בינתיים לזמן לבוך הצעתם כולה. השהייה

 בסירוב נתקלה ולאמנה הדרום נבחרת את
 שלא או יחד, עובדים שאנחנו ״או מצירו:
כלל.״ נעבוד

 הושגה המשבר, את למנוע במאמצים
 עם ברך נחום נפגש שעבר בשבוע פשרה.

ה 22 את שניהם קבעו ויחד גינזבורג,
 האימונים הלאומי. לסגל שיוזמנו שחיינים,

 מחזיק בוך אולם הקרובים. בימים יתחילו
 ימשיך אם טלקי את להחליף יש כי בדעתו
עמו. להיפגש בסירובו לעמוד

1223 חזה העזלס


