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ה את .דחינו — הסיעות אחת כראש דר
פשרה.״ היתה לא כבר שזו מפני פשרה,

 נתפס כי על ברייטשטיין, על עלה קצפם
 כאילו המרכזי, הוועד של ישיבה לעריכת

ל השייכים לחברים הזמנות שנשלחו מבלי
 טובי אנשי כי לקבוע כדי סיקוניס, קבוצת

כונ .הישיבה בלתי־חוקי. סיעתי צעד נקטו
הפולי הלשכה של קודמת החלטה לפי סה

 אנשי המרכזי. בוועד הרוב דרישת ולפי טית
 מיקוניס, החבר באמצעות הודיעו המיעוט

ש מפני בישיבה, להשתתף מסרבים הם כי
לדון.״ מה על אין

ב מנוסחים סעיפים עשרה לאורך וכך,
טענה. מול טענה הוצבה קפידה,
 דווקא גבר, מדוע כקומוכיסטז יוכר מי
 הוויכוח המכריע, הצעד לפני האחרונים בימים

 העקרוני־ הוויכוח על האירגוני־פורמאלי
אידיאולוגי?

ה באחת הנעוץ פשוט, הסבר לכך היה
ה בהתייעצות שנתקבלו הסודיות החלטות
ב התכנסו אשר הקומוניסטיות, מפלגות
סוב—הסינית במחלוקת לדון כדי מוסקבה

 מסויי־ בארץ כי אומרת, זו החלטה ייטית•
 קומוניסטית מפלגה רק להיות יכולה מת

אחת.
 אחרת, ישראלית במפלגה מדובר היה אילו

 בתנאים רק מתחשבים הפילוג מצדדי היו
 אולם הישראלי. הבוחר ובדעת המקומיים,

 הוא כלשהי, קומוניסטית מפלגה של מהותה
הקומוניס לתנועה נימיה בכל קשורה שהיא

 ״האינטרנאציונא- יעודה זהו העולמית. טית
 הבינלאומית, התנועה הכרת ללא ליסטי״.

.קומו לעצמה לקרוא מפלגה תוכל לא שוב
המפ משתי איזו היתה: השאלה ניסטית״.

בעולם. תוכר החדשות לגות
 הוועידה כי ברור היה הוועידות, בפרוס

 הקומוניסטיים האורחים נוכחים יהיו שבה
 יברכו, אותה ואשר חוץ, מארצות

ה הקומוניסטית המפלגה הסתם, מן תהיה,
 לתואר הטוענת רק תהיה השנייה רשמית.

 כבר ברור היה המיקרים, בשני אולם זה.
 להם צפוי כי הערבית״, .הסיעה לראשי

 מתעתדת הסימנים, כל לפי כי קשה. עתיד
 אירגון כעל קבוצתם על להכריז הממשלה

 בטענה אל-ארד, לקבוצת בדומה בלתי־חוקי,
לפגי הקורא ערבי, לאומני אירגון היא כי
המדינה. של בקיומה עה

 לכך, הראשון הסימן נתגלה כבר השבוע
ב לילה באישון הופיעה משטרה כשחוליית

הער האגף מנהיגי של התל־אביבית דירתם
 משנתו, חביבי אמיל את העיר הקצין בי.

 על תלונה שישנה בכך מעשיו את תירץ
הדירה. מן הבוקע רעש
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בירושלים: לפקידות קורם
 — המקצועות. לכל שנתית כיתה

 !חודש — במכונה כתיבה
 אנגלית, קצרנות, קורספונדנציה,

:פנקסנות
 פורמן, י. ״הפקיד״, ביה״ם

18 בצלאל

חיים דרכי
שמחה של מחירה

 מהחתן חוץ בחתונה, חשוב הכי הדבר
 והאולם, הקהל והביבוד, האהבה והכלה,

 לדעת אי־אפשר תזמורת בלי התזמורת. הוא
וכלה. חתן אהבה, שמחה, שיש

 מפא״י בית באולם ׳ שנערכה החתונה
 האחרון, מארס בחודש בורוכוב, בקריית

הוכ שהיא למרות כלום, שווה הייתה לא
 בה הייתה שלא משום וכדין. כדת נה

ומתופף. תוף רק שם היה תזמורת.
 בתחילת ועצבנות. דיכאון אווירת

אורי יוסף המתופף את החתן הזמין פברואר
 שלו. בחתונה לנגן שלו התזמורת ואת אל
 דמי ל״י 120 של תשלום על הסכימו הם

מיקדמה. למנגן שילם והחתן הופעה
 מוכן, היה כשהכל החתונה, יום כשהגיע

 אוריאל הגיע והאורחים, הרבי והכלה, החתן
 שלו, שהתזמורת והסביר שלו, התוף עם

 החתונה אבדו. לו, שהיו המנגנים שלושת
 אמר המתופף לתשע. וחצי משבע נדחתה
התז את ימצא הוא וחצי תשע עד שאולי
אותה. מצא לא הוא אבל מורת,

 כבד. וביגון רב בעצב עברה החתונה
 לעורך־הדין החתן הלך סיומה עם מיד

אוריאל. נגד תביעה והגיש פויירשטיין, רפאל
 לתובע גרמה שהתזמורת נאמר בתביעה

 השמחה, אווירת והשבתת נפש עגמת ולכלתו
 להם גרמה היא בחייהם. ביותר החגיגי ביום
השר מכובדים, מוזמנים 500 במעמד בזיון

 בני בקרב ועצבנות דיכאון אווירת תה
וכלתו. התובע בלב ובמיוחד המשפחה,
 לו שנגרמו הנזקים את העריך התובע

 על לוותר הסכים אבל ל״י, 5.000 בסך,
.3000 רק מהמזיק ולדרוש אלפיים

הת הנפש ומרי הנדכאים העצובים, כל
 — כסף הרבה עולה לא שמחה עודדו!

ל״י. 3000 רק

גזרו
הראשון הצעד

 הם זה. מול זה ניצבו היריבים שני
 לפתע השני. של בזרועותיו האחד החזיקו

 הכריז איפון! באוויר. מהם אחד התעופף
תם. הקרב השופט.

 ״אני לקהל. קדה )11( קרמר ורדית
 הסבירה מפחדת,״ לא ובכלל ג׳ודו, אוהבת

ישראל. של העתיד ג׳ודואיסטית
 היוותה החיננית הילדה של הופעתה

 קשוחים ג׳ודואיסטים של להופעתם פתיחה
לש כדי נפש, בחרוף נילחמו אלה יותר.

 היפאנית הקסמים מילת את מהשופט מוע
 נוק־אונו למונח מקביל שפירושה איפון,

, באיגרוף.
 שנה וחמישים מאה לצעוק.״ לא ״נא

 גילו הג׳ודו את המציאו שהיפאנים אחרי
 ג׳ודו יודע: שלא למי הישראלים. אותו
 ללא עצמית, הגנה של יפאנית שיטה הוא

 תרגילים וחמישה מאה יש בנשק. שימוש
 ביפא־ מושגי־יסוד ושישים בג׳ודו שונים

לדעת. צריך מתחיל ג׳ודואיסט שכל נית,

 והחודש ג׳ודואיסטים, 400 יש בישראל
 ״יש לג׳ודו. הישראלית ההתאחדות הוקמה

 מדליה באיזה לזכות טובים סיכויים לנו
מ רוג׳ר התנבא הקרובה,״ באולימפיאדה

הישראלית. הנבחרת מאמן ),32( תודי
בש נעשה המדליה לקראת הראשון הצעד

 כחולות, ירוקות, חגורות האחרונה. בת
 הכדורסל במגרש התאספו ושחורות, חומות

 את להצמיד ניסו בתל״אביב, מכבי של
 בתעודת לזכות כדי הירוק, למזרון היריב

הקרובה. במכביה השתתפות
בת הרגיל מן שקט היה הצופים קהל
מת מה תחילה הבין לא ספורט, חרויות

וחול במכנסיים המתחרים, עיניו. נגד רחש
 שלוש לפחות להשתחוות הקפידו לבנים, צה

 התחבקו קרב, כל תחילת לפני פעמים
 ״זה התרגז. ולא צעק לא אחד אף בסופו.

 לא ״נא לקהל, הוסבר כאן,״ כדורגל לא
לצעוק״.
 מתלהב אט אט החל צעק, לא הקהל

 מסמר לפניו. שהוצגו הנקיים מהמבצעים
 חוגרי שני בין המאבק היה הקרבות
 קד הבלונדי טקורניק גדי שחורות: חגורות

הש השיער. שחור הנובר דנים בפני קידה
השופט. לפני קדו ניים

 צעק ״הא!״ השופט. ציווה ״האג׳ימי!״
 החזיק דקות חמש יריבו. את ותפס גדי

 אוסאקונד על־ידי שהוכרע עד מעמד, דנים
(ריתוק).

 יפאני בג׳ודו פרק הקנאי. הבעל
 שמואל הירושלמי הג׳ודואיסט הדגים אמיתי

 ניסיון תוך אל־על, אותו הניף יריבו חזן.
 התהפך, התבלבל, לא חזן אך להפילו,

 בצורה לקרקע ריתקו היריב, על נשכב
 הוא כך שניות. שלושים במשך קלאסית

קל. במשקל אלוף בתואר זכה
 הוא זה ירוק ספורט בענף החיה הרוח

 ״אני סיפר: הוא מתודי. הנבחרת מאמן
בהת שנה. חמש־עשרה כבר בג׳ודו מתעסק

 אותו זה וג׳יאו־ג׳יצ׳ו שג׳ודו חשבתי חלה
 כדי בג׳ודו, להתאמן הלכתי לכן דבר.

מאו רק הילדים. שאר לכל להרביץ שאוכל
 לא — ספורט זה שג׳ודו נוכחתי יותר חר

מכות.״ להרביץ שיטה
 השבוע בסוף שהתאבקו המתחרים בין

את ללמוד שהתחילו כאלה היו האחרון

 את להכות שרצו מכיוון היפאנים תורת
לה רצו סתם אחרים בבית־הספר. יריביהם

למ מתקבל אחד כל לא אבל חזקים. יות
בישראל. הקיימים הג׳ודו כוני

 שסיפר אדם בא האלה המכונים לאחד
 ללמוד רוצה והוא בו, בוגדת אשתו כי

מה המאהב את למחוק שיוכל כדי ג׳ודו
מל וכמה חלבן הוא כי סיפר אחר שטח.

שב שמע הוא לו. משלמים אינם קוחותיו
 לא השניים לשכנע. אפשר ג׳ודו עזרת
 אנחנו טהור, ספורט ״זה ג׳ודו. ילמדו

 בעל הסביר האדם,״ על מסתכלים גם
המכון.

 התחלה רק היו השבוע סוף תחרויות
 הישראלי הספורט של המושבעים הציניקאים

 אנשי אבל העסק, לכל בספקנות התייחסו
אופטימיים. היו הג׳ודו

אתלטיקה
ובחזרה המארתון אד

 חובב. ספורטאי עוד נותר בישראל אפילו
מק ירושלמי צעיר הוא הארכיוני המוצג

ובו מכונות מהנדס ),29( לדני שאול ריח,
 באוניברסיטה. עסקים למינהל המחלקה גר

ללכת. אוהב גם הוא מזה חוץ
 ארבעת בצעדת פעמים תשע השתתף הוא
 צעדות, בסתם פעם חמש־עשרה הימים,
 פעמים חמש התבור, במרץ פעמים שמונה
ורי צעדות מיני בכל ועוד מגנם, במרוץ

צות.
 המאר־ ריצת על בארץ לדבר כשהתחילו

 הח הוא בשבילו• זה גם כי לדני חש תון
 שנערס, מבחן בריצת קילומטרים. לרוץ חיל

שעות. משלוש פחות של זמן השיג בחיפה,
 קנה מכן לאחר המכשילים. הגמדים

 יוכל כי לתומו חשב טיסה, כרטיס לדני
שנ הבינלאומי, המארתון במרוץ להשתתף

 לקח לא שלדני אלא ביוון. לאחרונה ערך
היש הספורט התאחדות גמדי את בחשבון
 ספורטאי ראו לא שעדיין אלה, ראלית.
להכשילו. כדי הכל עשו ססוגו,

 תחרות באותה הבכיר הישראלי הנציג
 ששום אלא שימחוני, דויד הוותיק הרץ היה
 עוד אם ישראל לשם ניגרם היה לא נזק
 אין הסיום. לקו מגיע היה ישראלי רץ

 בשני להתגאות היכולות מדינות הרבה
מארתון. רצי

ההיפך. את חשבו הישראליים הנציגים
 היווניים, המארגנים על לחץ הפעילו הם

 ישראל, עם יחסיהם את לקלקל רצו שלא
לדני. של השתתפותו את מנעו
שימ ״דויד ספורטאי. נשאר ספורטאי אך
 לדני. סיפר המרוץ,״ במהלך התמוטט חתי

 ,25ה־ בקילומטר נעצר, שימחוני ״כאשר
 שהוא מה שיעשה מגלי מאמנו לו אמר

שית לו ואמרתי לשימחוני נגשתי רוצה.
 לו אמרתי לסיים. העיקר מחדש, ללכת חיל

 בארץ. גדולה שערורייה תהיה יפסיק שאם
 על־ידו. הלכתי ואני ללכת, התחיל הוא

 דבר של ובסופו תרגילים, יחד עשינו
המרוץ.״ את סיים הוא

 בכל להשתתף המשיך ארצה, חזר לדני
 ״אצלי ארוכים. למרחקים הריצה תחרויות

 אפילו לי איכפת לא לרוץ. הוא העיקר
שי חשבתי לא מעולם אבל אחרון, להגיע

בת להשתתף הזכות את ממני למנוע נסו
״ חרות.
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