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חי בר#̂  צ רו מ
* ו׳גזי־ ח ב כו צני ח די מג

 החוקר־ של עטו פרי עוצרת־נשימה, היסטוריה של עמודים 500
מדי סערות אירועים, שנות אלפיים האז. דה יעקב הסופר

מתבוללות. ותרבויות מתחלפים שלטונות וצבאיות, ניות
ת ו ל י ן ל ל ר ו י ־ ו י נ

עדיין. אותו הכרתם שלא כפי הנרי או.

ונוסכת־ההפתעה. מחממת־הלבבות׳ יכולתו בשיא הנרי או.

ן י ב ו ד ר ו ה
 רובין על חדיש, עברי בלבוש הנעורים, לבני הגדול הקלאסיקון

בעריצים. מלחמתם ועל העליזה, וכנופייתו הוד

ה פ ה פ י ר ה ו ח ש ה
 של אוטוביוגראפיה — במינו מיוחד ספר כתבה פיואל אן

 שזכה הספר, הבריות. של עולמם מזדקר מבעדה אשר סוס,
 בעשרות מעוטר בעולם הצעירים הקוראים כל של ידידם להיות

נפלאים. ציורים

ל י ל ח ץ ה ח ה ו
 הפך פוקסדורף ארנה השבדי הבמאי של נשכח בלתי סרט

 רביקוכיץ׳. דליה מאת מרטיט־ביופיו לספר
 במוסכמות. מרידה ושל — שבטי־פרא של הודו
 ילדי שעשוע וגורי־ברדלסים — אויבי־האדם ברדלסים של הודו
האדם.
 והקרבה. אהבה ושל — טפלות אמונות של הודו

זה. מול זה - והחץ החליל
 שלמים כעמודים הפרט מן התצלומים בל

הבא. בחודש תפורסם חדשים ספרים של נוספת רשימה

רט1ספ
כדורגל

כרון ר הזי צ ק ה
הל הנבחרת מאמן ישב השבוע, בתחילת

 הקפה בבית מאנדי גיולה בכדורגל, אומית
 של בפמלייה מוקף כשהיא רוול התל־אביבי

הל הנבחרת שוער הופיע לפתע מעריצים.
 הזמינו מאנדי דורוב. ח יעקב בעבר, אומית
שולח אל להצטרף טיפוסי מאדיארי בחיוך

נענה. חודורוב נו.
 הבינארצי משחקה על לשוחח החלו הם

 העולם אלופי נגד ישראל נבחרת של הקרוב
מבראזיל.

הרע את מישהו העלה שיחה, כדי תוך
 טקס יערך בראזיל, נגד במשחק כי יון

ה הנבחרת שוער חודורוב, ליעקב פרידה
יוש בין נקבעה הביצוע רת צ גם וותיק.

 בשער יוצב חודורוב יעקב בית־הקפה: בי
 למשחק, הראשונות הדקות בחמש הנבחרת

צעיר. לשוער מקומו את מכן לאחר יפנה
 אינו הרעיון ׳,שח׳!!. אינו ״נלזר

 הציע אשתקד, נובמבר בחודש עוד חדש.
 אחרונות, ידיעות איש הספורט, עתונאי

כדורג לשני פרידה טקס לערוך לרר, משה
 חודורוב, יעקב השוער ישראל, נבחרת לני

גלזר. ן״שייע״) יהושע והחלוץ
 הבינארצי למשחק סמוך במיעד זה היה

תור נבחרת נגד ישראל נבחרת של האחרון
שהיו הכדורגלנים, שני כי הציע לרר כיה•

 שני ידי על שנחתם בהסכם הנאחז מכבי,
 למספר אין כי אומר ואשר ,1951ב־ הצדדים

מוס על השפעה מרכז לכל שיהיו הסניפים
 להענות תוקף בכל מסרב ההתאחדות, דית■

בהתאח השותפות את לפרק הפועל להצעת
דות.

פעו את לבסס הפועל אנשי קריאת מול
 דהיינו דמוקראטי, בסים על ההתאחדות לות

החב האגודות כל של כללית אסיפה לכנס
 את תבחרנה שאלה כדי בהתאחדות, רות

 כי מכבי אנשי טוענים המתאימים, המוסדות
 על טוטאלית השתלטות היא הפועל כוונת

 חיסולו פירושה אשר במדינה, הספורט חיי
מכבי. מרכז של

הס ז גדודה כאגודה קטן סניף
 הגדולים המרכזים שני ראשי השבוע בירו

 בהתאחדות. השותפות לפירוק עמדתם את
 של הכללי המזכיר עינבר, (״יוז׳ו״) יוסף
להש רוצה נו א הפועל טען: הפועל מרכז
 ההסכם לספורט. ההתאחדות על בכוח תלט

 שנחתם המרכזים שני בין פעולה לשיתוף
 מתאים ואינו כיום, ריאלי אינו ,1951 בשנת

ש הפועל ממרכז לדרוש קשה למציאות.
 מכבי, כמו מיעוט עם שותף להיות יסכים

ההת מחברי אחוז 20כ־ רק מהווים שחבריו
 לכנס היא הפועל דרישת לספורט. אחדות

ל בהתאחדות החברות האגודות כל את
 דמוקרא־ בצורה תבחרנה שאלה כדי ספורט,

המוסדות״. את טית

כוזרים כחוף המיפרשיות תחרות
קאריבי נוף כמו

תור על ההיסטורי לנצחון בזמנו שותפים
 הקריירה את יסיימו ),1 : 5( 1950ב־ כיה

 שייערך במשחק דווקא שלהם הבינלאומית
התורכים. נגד ברמת־גן
 רעיונות לקבל שש כמאנדי אדם לא אולם

 פעם מידי לשאול אומנם נהג הוא מאחרים.
 הקבוצות להרכב הנוגע בכל עתונאים בעצת
 בחר לרוב אך בינארציים, משתקים לפני

 שהצהיר למרות משלו, האחרון ברגע לשנותו
עתונאים. במסיבת אפילו מסויים הרכב על

העתונאי, להצעת כמסכים נראה מאנדי
 לא ״חודורוב אמר: ידידים עם בשיחות אך

 גלזר ואילו שלו: הקריירה את עדיין סיים
שחקן.״ אינו כבר —

 שכח מאנדי הנצחץז את הביא מי
 הנצחון שערי את כבש שגלזר הנראה כפי

 נגד העולמי הגביע על המוקדמים במשחקים
 נבחרת את שניצח האיש היה והוא' חבש,

 שבגללם ניצחונות ברמת־גן הצעירה אנגליה
הכדורגל״. ״אשף לכינוי מאנדי זכה

 לא גילה בארץ שהותו שבתקופת מאנדי,
ממל קטנוניים אישיים חשבונות כי פעם
 את לסיים חייב מכריע, תפקיד אצלו אים

 מכובדת בצורה שלו הישראלית הקאריירה
 מי לכל לחלקו אזי כבוד, לחלוק אם יותר:
לו. שראוי

עוט ב ך3שה המי ו ר ל
ל ההתאחדות את המכבי אנשי כשייסדו

 אנשי לבקשת נענו הם ,1951ב״ ספורט,
ההתאחדות. למוסדות וצרפום הפועל,

 הקים מסגרתו, את מאז הרחיב הפועל
 פונה עתה הארץ. רחבי בכל חדשים סניפים

 את לצמצם בדרישה מכבי למארחו הוא
 להסכים נוכל ״לא בהתאחדות: השפעתם

 סניפיכם,״ 24ל־ שווים יהיו סניפינו 233ש־
למכבי. הפועל אנשי אמרו

 שנים 12 שבמשך אחרי באה זאת הצעה
 שתי בין שווה באופן מחולק השלטון היה

הקבוצות.

 רמת־גן עיריית ראש סגן לעומתו טען
 ״הפועל זיסמן: שלום מכבי, מרכז ויו״ר
 המזכיר גם רמוקראטיה. על לדבר יכול אינו

 לתפקידו נבחר לא הפועל מרכז של הכללי
 אלא חברי, ידי על נבחר אני בה בצורה

העליו המוסדות ידי על זה לתפקיד מונה
להש היא הפועל כוונת ההסתדרות. של נים

 ההתאחדות/ חיי על המספרי בכוחו תלט
 הפועל כמו קטן לסניף דומה ייצוג ולאפשר
 תל- מכבי כמו גדולה ולאגודה אופקים

 לספורט, ההתאחדות את יסדנו אנו אביב.
 הפועל אנשי את לקבל בשעתו והסכמנו
 הפועל ברצון באם זכויות. שווי כחברים

 את לעזוב עליהם — לשותפות קץ לשים
 מחודשת הכרה ולבקש לספורט, ההתאחדות

העול הספורט התאחדויות מכל במעמדם
מיות.״

שייט
ט רי ש פ ד ף ח לנו
 מראה בת־ים חוף לבש יומיים למשך

ה מאחד נוף לתמונת יותר דמה ציורי,
ה כשמפרשיהן זה היה הקאריביים. איים

 מדגם 15 קטנות, מפרשיות 19 של בוהקים
 המעופף, ההולנדי מדגם וארבע חרטומן

 הבת- החוף מול המים רצועת את מילאו
 ישראל אליפות על השניה בתחרות ימי,

בשייט־מפרשים.
ה כשמשב־הרוח ושקט, נוח אוויר במזג

 מהירויות לפתח השייטים בעד מונע חלש
 שני ישבו בה סירה, כל על היה גדולות,
 מסוגים מסלולים ארבעה לעבור שייטים,
 כאשר ימיים. מילים 16 של באורך שונים,
 שענף ברור היה האליפות, תארי חולקו

ב להתפתח החל ומרהיב אצילי ספורטאי
 סממני אותם נעדר שהוא ולמרות ישראל.

 המוני, לספורט■ ספורט ענף ההופכים מתת
 לחלק להפוך הקטנות המפרשיות עתידות

הארץ. מחופי נפרד בלתי

1553 הזה העולם


