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 השבוע. שפורסם המימשל, לביטול הקורא
חתי במרץ מפ״ם פעילי אספו שעה אותה
 אנשי הוחתמו עליה שניה, עצומה על מות

 כרוזי בצד ואקדמאים. משפטנים בטחון,
 המוקף האיקס בעלי היהודי־ערבי, הוועד
 הדור של בולטים כרוזים הופיעו עיגול,
 הצבאי״. המימשל ״יבוטל מפ״ם: של הצעיר
צעי מאלף למעלה לפעולה הוציאה מפ״ם

 סיסמות. ציור לצורך הארץ, רחבי בכל רים
 על סיסמות שציירו בעת נעצרו מהם 35

ה התגבר אחרות במפלגות גם הקירות.
מלמטה. לחץ

ה הסטודנטים הלכו בערב, השני ביום
 העבריים, מעמיתיהם כמה עם יחד ערביים,

 הח״כים מן כמה גרים שם ימק״א, בניין אל
הצ הם בירושלים. שהותם בעת הערביים

הח״כים. לבוא המתינו במזרונים, טיידו
 ה־ מועאדי, ג׳אבר השייך הופיע ואומנם

ה ממנו תבעו כאשר מירקה. הדרוזי ח״כ
ה המימשל ביטול למען להצביע סטודנטים

בער הפליט המשופם, ד,ח״כ התרתח צבאי,
ה הלאומיות שם ״ימח גסה: עממית בית

 דברים לחילופי הביאו הדברים ערבית!״
 אותו הנשק, אל ידו את שם והח׳־כ נזעמים,

 עצמית. להגנה עימו נושא הוא
חסם הכנסת משמר¥ ¥ ¥

 ירוש־ דמתה בצהריים השלישי יום ף*
ם י ל ניצ רחוב פינת בכל נצורה. לעיר ^

 ואולי מאות, שוטרים. שלושה שנים, בו
 בקסדות מצויירים אחרים, שוטרים אלפי

מוסת בפינות רוכזו ואלות מגינים פלדה,
 מכשירי עם ניידות הבתים. ובחצרות רות

 מכוניות שוטרים, עמוסות משאיות אלחוט,
 ברחובות. דהרו בכירים נים קצי של פיקוד

לשיאה. הגיעה בעיר המתיחות
 מתל־ הרכבת הגיעה ארבע לשעה קרוב

 סמלי הודבקו קרונותיה כל כשעל אביב,
 מתל־ המשלחות ירדו הרכבת מן המיבצע.

 חבר־ כשכל איש, 200כ־ והסביבה, אביב
 הטלאי את מעילו דש על נושא משלחת
השחור. האיקס ועליו הצהוב,

 במסע החלוצות, לבית עלו המשלחות
 סוערות בתשואות שם נתקבלו ארוך, רגלי

ה מחיפה, המשלחות חברי כמאתיים על־ידי
ב להם. המתינו שכבר וירושלים, גליל

 העברי־ערבי, הוועד חברי דיברו קצרה עצרת
ו חשאית, תהיה בכנסת ההצבעה כי תבעו

 ואז למצפונם. בהתאם יצביעו הח״כים כי
 כחולים־ דגלים של בים התהלוכה יצאה

ל צהובים, וסמלים לבנים שלטים לבנים,
השלטונות. מטעם שאושר המסלול אורך

בעב בירושלים, הידהדה הראשונה בפעם
 יהודית־ער״ ״אחווה הקריאה: ובערבית, רית

יש ״בטחון בסיסמה מלווה כשהיא בית!״
המושל!״ בסילוק — ראל

 סטודנטים כמאתיים למסע הצטרפו בדרך
 היהודי־ערבי, הוועד מאוהדי ועברים, ערבים
לפני שעה נערכה אשר ההפגנה מן שחזרו

הסטודנ ועד מטעם עצמו מסלול באותו כן
 מאוגדים בו הצבאי, המימשל לביטול טים

 מק״י, מפ״ם, הליבראלים, חרות, של התאים
הערביים. והסטודנטים אחדות־העבודה

 נעצרה ג׳נרל״, בניין לפני המסלול, בסוף
 כשפרחחי התקווה, בשירת נסתיימה ההפגנה,
 שור־ ,המשטרה מכוניות על שטיפסו מוצרה,

יחד. גם הלאומי ולהימנון להפגנה קיס״בוז״
ל אחרונה בקריאה פנו ההפגנה מארגני

 לא פרובוקציות, אחרי להיגרר שלא קהל
 להתקרב ולא המשטרה מחסום את לפרוץ

 הארצית המשלחת צעדה שעה אותה לכנסת.
 ד״ר דסוקי, מחמוד אבנרי, אורי בהרכב
 חנא וערך־הדין מנסור קרדוש ירדור, יעקוב

 להביא כדי הכנסת, בניין אל לבדה נאקארה
 הציבור יחסי ועדת בפני הוועד תביעת את
 לו היה שלא דבר קרה ואז הכנסת, של

 חמשת קיומה: מאז הכנסת בתולדות תקדים
שוט של חי במחסום נתקלו המשלחת חברי

עצב של במצב משמר־הכנסת, ואנשי רים
 איש בגסות. אותם שדחפו קיצונית, נות

 עצמו, את לזהות שסרב הכנסת, משמר
 ציווה הכנסת יו״ר כי קצרות להם הודיע
 בכל הכנסת לבניין כניסתם את למנוע
פר כאורחים כניסתם על אף אסר מחיר,
וח״בים. סיעות של טיים

 זה מעשה העיד אחר מעשה מכל יותר
הצבאי. המימשל אנשי על שנפל הפחד על

 כבר היה שעת־האפם, התקרבה כאשר
 ה־ איבד מוסרית מבחינה אחד: דבר ברור

 בכנסת התוצאה תהיה המערכה, את מימשל
 החדש, הציבורי האקלים כי תהיה. כאשר

 את למכור היהודיים הח״כים על שהקשה
 לתהום לרדת מפא״י את אילץ קולותיהם,

 המימשל גורל את לקשור הבזיון־העצמי,
 הערביות הגרוטאות שלוש של בהצבעותיהן

 את שנשאו עלובים, קוויזלינגים — בכנסת
מיצחם, על אות־קין

ספורט
כדורגל

בחסות אמרגנות
גיו־ ההונגרי זכה להן ההטבות יתר בין

 כמעט הלאומית, הנבחרת כמאמן מאנדי לה
 התאחדות, לבין בינו שנחתם בחוזה ונכלל
 אומנם תקבע שההתאחדות המקורי הסעיף

 אולם הלאומית, הנבחרת סגל יתמידד מי עם
 גיולה ורק אך יתן הסופי, האישור את

! עצמו. מאנדי
 אך בחוזה, מה משום ניכלל לא זה סעיף
 הגיע מאז הלך שלאורו נר למאנדי שימש

י יהיה שטוב מאנדי הבין חיש־מהר לישראל.
 לי ״שמור של פינקסנות שיטת לנהל עבורו

הגדו הסיעות שתי נציגי עם לך״, ואשמור
 מאנשי המורכב הרוב גוש בהתאחדות: לות

ובית״ר. מכבי של המיעוט וגוש הפועל,
 בישראל קבוצה כל פרטית. אמרגנות

 חייבת מחו״ל, אורחת קבוצה להביא הרוצה
לכדו ההתאחדות אישור את תחילה לקבל
 הצגת לאחר ורק אך ניתן זה אישור רגל.

החתום. החוזה
ה הקבוצות כל יובאו כשנה, לפני עד

 פרטיים. אמרגנים באמצעות מחו״ל אורחות
 מפאת — לקבל יכלו לא אלה אמרגנים

 אישור את — בארץ מוכר בלתי גוף היותם
 כך משום אורחת. קבוצה להבאת ההתאחדות

אגו עם עקיפה בדרך האמרגנים התקשרו
המבוקש. האישור ניתן ולאלה מקומיות, דות

 מותנה חוץ, קבוצת להבאת נוסף תנאי
 לכדורגל. ההתאחדות של התאריכים בלוח

 בימי ורק אך אורחת קבוצה הבאת מאשרים
סדירים. גביע או ליגה ממשחקי הפגרא

ל לפני הגה הפועל הקוב?}. האיש
 אמרגנות חברת להקים רעיון משנה מעלה

 עמדו לא כספיים תנאים מרכזו. במסגרת
 ההתאחדות של עזרתה וגם למכשול, לו

 של רוב הפועל לאנשי הובטחה. לכדורגל
 ההתאחדות, בהנהלת חברים 6 לעומת 9

 הם הפועל במרכז הצמרת מאנשי ואחדים
ן ההתאחדות. בהנהלת חברים גם

 ולבן אמרגנת, בשם קראו הנולד לרך
 כמובן — הפועל מרכז של זה טיפוחים

מאנדי. גיולה עם הדוקים קשרים
 המזמינה ישראלית, אגודה של בתקציבה

 האורחים של המשחק משמש אורחת, קבוצה
. הכנסה כמקור הלאומית הנבחרת סגל נגד

 הפועל אנשי לחץ _ גבר כך משום עיקרי.
למש הלאומי הסגל את להציב מאנדי, על

 מ־ .ק.0ב. היוגוסלבית הקבוצה נגד חקים
 דינאמו הרומנית הקבוצה ונגד בלגראד,

אמרגנת. ידי על המובאים בוקארשט,
השקפ הספורטיבי. !.;*רך פיקפרק

ידו היתה ב.ס.ק. הבאת על מאנדי של תו
 סגל בין המשחק על כי הצהיר, הוא עה:

 דפי מעל רק לו נודע וב.ס.ק. הנבחרת
סיכ ולא דיברו לא הדגיש, איתו, העתונות.

הספורטי בערך פיקפק גם מאנדי דבר. מו
 הביני המשחק ומאז מאחר המשחק, של בי

 לא ברמת־גן, טורקיה נגד האחרון ארצי
אחד. משותף אימון אפילו הסגל ערך

 קרה כך להפתיע. מאוד אוהב מאנדי אך
 שאינו על הכריז בו היום למחרת שכבר
ה הקבוצה נגד הסגל משחק אודות יודע

 עיתונאים במסיבת מאנדי הופיע יוגוסלבית,
 מקבל ״אני ואמר: בתל־אביב סולוולוב בבית

 ארצה להביא ההתאחדות יזמת את בברכה
 ההכנות במסגרת לסגל יריבות קבוצות
אלו נגד הקרוב הבינארצי המשחק לקראת

בראזיל.״ העולם פת
 לא כי במקום, בו למאנדי משהעידו
ליש .ק.0ב. את שהביאה היא ההתאחדות

פליאה. הביע לא אמרגנת, חברת אלא ראל׳
 בר, הכרטיסים. במכירת פגיעה

 על המובאות לקבוצות מאנדי שעזר במידה
ל מתמיהה במידה הפריע כן הפועל, ידי

הבול הכדורגל קבוצת כמו מכבי, אורחי
 הזמנת לפי שבאה מסופיה, לוקומוטיב גרית

1 להת־ עמדה זו קבוצה יפו. מכבי אגודת
1 עם שעבר, השבוע של ד׳ ביום מודד

 אנשי כשפנו בבירה. ירושלים הפועל קבוצת
 וביקשוה, לכדורגל להתאחדות יפו מכבי

 את לשחרר המישחק, לפני ימים חמישה
ההת אנשי התחמקו למכירה, הכרטיסים

ברורה במטרה שונות בטענות אחדות
יפו. מכבי של הכרטיסים במכירת לפגוע

ההתאח הוציאה לכן, קודם שעוד למרות
 הסגל למשחק הכרטיסים את למכירה דות
ש בוקרשט, דינמו הרומנית הקבוצה נגד

תתקיים בישראל שלה הבכורה הופעת
מאוחד. יותר שבועיים

למאנדי יפו מכבי אנשי של פנייתם גם
לוקומוטיב, קבוצת עם להפגישם בבקשה

 בעניני הכל־יכול של לתשובתו זכתה לא
אותה. אישרה שההתאחדות למרות הנבחרת,
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