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ספורט
כדורגל

♦ מ1אנט־ע מיהו
הס חדשות קוראי נדהמו שעבר בשבוע

 תושב אנגלי, שיהודי הידיעה למקרא פורט
 כי לכדורגל, להתאחדות הודיע מנצ׳סטר,

הישר הכדורגל נבחרת של המיועד מאמנה
 בלתי־ ״יחס בעבר גילה סו, פרנק אלית,
ליהודים״. אוהד

ה שמקור מסתבר ככתוכת. טעות
 אותו הרחוקה. באנגליה היה לא ידיעה
ב ביקור בשעת באקראי, זאת סיפר אנגלי
 חיפה. בעיריית בכיר פקיד לקרובו, ארץ,

 את לשגר מיהר הידיעה, לשמע נחרד זה
 9 מזא״ה לרחוב לאוזניו שהגיעה השמועה

 ההתאחדות כתובת שזוהי בסברו בתל־אביב,
 רעוע בנין אותו טעות. זו היתד, לכדורגל.

לספורט. ההתאחדות כמשרד משמש
כ לתעודתו, המכתב את להעביר במקום

 מערכת אל פלא בדרך הוא הגיע נהוג,
 את מיד שפירסם הספורט, חדשות היומון
הדברים. אמיתות את לברר מבלי תוכנו,
 פורסמה מהר שכל־כך מוזר זה היד,

 לא שבעבר ובפרט מפיקפקת, כה שמועה
 מאמנים, של עברם בבירור כל־כך הקפידו

 אחר מעולה שמאמן־חוץ בבירור שנרמז הגם
 שהשתייכה כיוון אשתו את ארצה הביא לא

ש אחר, ומאמן הנאצית. למפלגה בזמנה
ה חבר היה פנים, בבושת הארץ את עזב

ההונגרית. הפאשיסטית מפלגה
 שלא למרות ? שמאל ברגל כניסה

 הבלתי־ יחסו מתבטא במה פירוט כל היה
 כלפי סיני ממוצא האנגלי המאמן של אוהד

 להסעיר כדי הידיעה בעצם היה די יהודים,
 היו הישראלי. הספורט בעולם הרוחות את

ית שסו בכך מעוניינים שהיו גורמים כמה
שמאל: ברגל הנבחרת עם עבודתו את חיל

 על־ידי התנהל סו עם המשא־והמתן ס
אח עסקנים ההתאחדות. גזבר הלר, פנחס

 שהרגישו לכדורגל, ההתאחדות של רים
לאידו. שמחו מקופחים, עצמם
 להם שיש ספורט, ועתונאי עסקנים •

 כי אם הנבחרת, לאימון משלהם מועמדים
 את תמנע הידיעה כי קיוו בלבד, תיאורטיים

סו. של בואו
 הכחיש הדברים, לשמע הזדעזע עצמו סו
 יהודים, עם עסקיים קשרים בכלל לו שהיו
 בדבר ההתאחדות גיזבר עם לפגישתו פרם

ישראל. נבחרת לאימון החוזה חתימת

ל ל ג ה ב ח רו א
 המהומות נמשכים תל־אביב הפועל בסניף

 קבוצת הופיעה האחרונה בשבת ואי־הסדר.
 נגד הליגה למשחק האגודה של הכדורגל
 שלושה חסרים הפועל כשבשורות שמשון,
 שחקנים כולם הראשון, ההרכב משחקני

 ורחביה בורסוק דני החלוצים בינלאומיים:
שחסרו מובן טיש. גדעון והרץ רוזנבוים,

 תל־אביב והפועל בלט, השלושה של נם
.2:1 בתוצאה נוצח

מנ רוזנבוים רחביה של שפציעתו בעוד
 במשחק, להשתתף האפשרות את ממנו ער,

 בפציעה, הוא אף הוסבר טיש של והעדרו
ארוחת־צהריים. בגלל נעדר שדני הרי

 הצעיר בורסוק לירות. 400ב־ קרסול
בנבח מאימוניו וייגע עייף לאחרונה נראה

 ובנב־ הצעירה בנבחרת השריון, גייסות רת
 על כי פסק האגודה רופא הלאומית. חרת

 יוכל שגופו כדי במשקל, להוסיף בורסוק
והאימונים. המשחקים בנטל לעמוד

 יקבל בורסוק כי הסדירו הפועל אנשי
 באחת האגודה, חשבון על צהריים, ארוחת

ל טען, בורסוק התימנים. בכרם המסעדות
 בתל־אביב, לאכול יכול שאינו זאת, עומת

 להגיש התחייב לעיר, מחוץ נמצא כשהוא
 כל על מתאימות קבלות הסניף לגיזברות

לתל־אביב. מחוץ שיאכל ארוחה
 איים זבורסוק המזכירות, התנגדה לכך

 שיוסדר עד הקבוצה באימוני ישתתף לא כי
 גם הוא נמנע לאימונים, פרט אך הדבר.

 (ש־ יפו מכבי נגד הגביע למשחק מהופעה
 לכך גרמה זו היעדרות גשם). בגלל נידחה

 פסקה אשר המשמעת, ועדת בפני שיועמד
 שמנעה שבועיים, בת ממשחקים הרחקה לו

האחרון. הליגה במשחק השתתפות ממנו
 מאימוני באחד נפצע לעומתו, טיש, גדעון

 כי פסקה חברת־הביטות תל־אביב. הפועל
כ דמי־בטלה הפגיעה, בגלל לקבל, עליו

 טענו תל־אביב הפועל אנשי ל״י. 400 שעור
הלאו הנבחרת באימוני אירעה הפציעה כי

לכדורגל. מההתאחדות הסכום את דרשו מית,
 מישהו יימצא שאם היא, הרווחת הדעה
 ל״י, 400ב־ טיש של קרסולו את שיעטוף

תל־אביב. בהפועל לשחק המחונן הרץ יחזור

האיטלקי הזמר כוכב של בארץ השני בקורו ע□
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 אבקת של ריקות אריזות 18 אספי לעשות: עליך אשר כל

 של ריקות אריזות או בזק הכלים מנקה או הופ הכביסה
 התקליט. את חינם ותקבלי לחנוני מסרי יחד. המוצרים שני
 ומהשלגרים ״עץ־הזית״, של הנקוי ממוצרי בביתך תהני כך
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 שינויים לרגל חיסול מכירת
 ומעילים חליפות שמלות,

הסוגים מכל
 תקדים ללא הנחות

507־ עד

 החלה. העונה סוף מכירת •
ה ויקטור, אצל גם :מובן
 גברים להלבשת האלגנטית חנות

 (ליד 6 בן־יהודה בתל־אביב,
ר מוגרבי). טו ק י סווד מציע: ו

 ז׳קטים גשם, מעילי מצמר, רים
 קאמגארן מכנסי וג׳רסי, מטודייד
החדי ההלבשה ובכלל: וטרילן

דוג עשיר, מבחר ביותר. שה
 מיוחדים תנאים חדישות. מות

ני 20ס'״/ של ההנחה על ונוסף
נאה. מתנה גם תנת
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81921 טלפון ,39 הרצל רחוב מתל־אביב,

 אקסקלחיביות מערכות לך יגלה במקום ביקור
חדישים בקוים שינת וחדרי מלון פינות של

1963 מודל סקנדינאבית, דוגמא ספריה־מזנון העונה: חידוש

נקידות • אנגלית
220314 טל. ת״א, ,74 בן־יהודה קדימה״ ״ בבי״ס מעולים מורים ע״י היטב תלמדו

 ולתלמידי למבוגרים אנגלית •
 מתקדמים מתחילים, — בתי״ס
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למבוג ומזכירות פקידות
הערב. בשעות ולנוער רים

ג׳. ב׳, סוג השכונות הנהלת
ואנגלית. בעברית קצרנות
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