
ספורט
כדורסל

ב ד ק ־ רל• דו \ו
 שהכדורסל חשבתי חודש לפני .רק
 המדינה, של העתיד ספורס זהו בארץ
 אותו הרסו כמעט אחד בשבוע והנה,

יש מכדורסלני אחד השבוע קונן לגמרי,*
ראל.

 ימים חודש מוגזמת. היתד. לא הקינה
 לספורט הביאה הכדורסל שנבחרת לאחר

 ביותר הגדולים ההישגים אחד את הישראלי
בא השישי המקום את תפסה כאשר שלו,

 ענף של קיומו עצם עמד אירופה, ליפות
בסכנה. זה ספורט

 מסחררת. במהירות התרחשו המאורעות
 הפועל קבוצת הפסידה שעבר השלישי ביום

 מש־ כדורסלני נגד ליגה במשחק בית־אלפא
 התכנסו מכן לאחר אחד יום מר־העמק.

 החליטו מכבי, מרכז של הכדורסל עסקני
 של הכדורסל ועדת יושב־ראש אל לפנות

בד גלובינסקי, חיים לספורט, ההתאחדות
המישחק. כשרות את לחקור רישה

 להקים דרשו מכבי אנשי סירב. גלובינסקי
 המישחקים המשך את לדחות ועדת־חקירה,

ביום שוב. סירב גלובינסקי שבוע. למשך
 שלא לקבוצותיהם מכבי אנשי הורו הששי

 להיערך שעמדו הליגה, למישחקי להתייצב
ערב. באותו לתוכנית בהתאם
 הכדורסל ועדת החליטה הראשון ביום

 של קולות ברוב לספורט, ההתאחדות של
0:2 טכני ניצחון להעניק הפועל, אנשי

 ששי. מיום מכבי קבוצות של ליריבותיהן
 תופענה לא אם ההתאחדות, תקנון לפי

 הן אחד, ליגה מישחק לעוד מכבי קבוצות
 להמשיך תוכלנה לא מההתאחדות, תגורשנד,

הלאומית. בליגה במישחקים
 בין היחסים ינותקו אם כי ברור היה

הכדורסל, בענף הגדולים המרכזים שני
ממושך דו־קרב בעקבותיו הדבר יגרור

ביניהם.
 ועדת חבר הודה סתום,״ במבוי ״אנחנו
לספורט. ההתאחדות של הכדורסל

 מה היתה, המרכזית השאלה ? אשם מי
 בו הסתום למבוי ד,כדורסלנים את הביא

 משנהו, את האשים צד כל נמצאים? הם
 הצדק כי היה ניראה כרגיל, שלא אלא

באמצע. איננו
 יודע אני אחרת. ברירה לנו היתד, .לא

 אבל קיצוני, היד. עשינו אותו שהצעד
 לאחר של מצב היה הגענו אליו המצב

 מחלקת ראש אבידן, צבי הסביר יאוש,״
תל־אביב. מכבי של הכדורסל
 שבתאי השחקן תל־אביב מכבי לץ הזהיר
 אותנו ירגיזו הפועל .אם בן־בסט: (.סבי״)

 תני את להם ניתן. לא אנחנו מדי, יותר
 נבחרת יותר תהיה לא ואז כוהן־מינץ,

במדינר.״ כדורסל
 כדור־ כל היחידים. היו לא ובן־בסט אבידן

.הפ לקרב. נכונים השבוע נראו מכבי סלני
הכריזו. נוותר,״ לא יותר לסוף, הגענו עם

מכ קבוצות להחלטת הרקע את
 הליגה למשחקי להופיע שלא פי,

אכידן: הסביר כפדורסל, הלאומית
הלאו מהליגה ירדו מכבי של הקבוצות

 ואנו שנים, שלוש במשך א׳ לליגה מית
יותר. נשתוק לא השנה שתקנו.

 נתן תל־אביב הפועל איך זוכר עוד אני
 על־ידי והביא מישחק, גבעת־חיים לד,פועל

 לליגה תל־אביב דרום מכבי של לירידה זה
 עזר זה ומד. התקנון, לפי נהגנו אז א׳.

 שהפועל ילד לכל ברור היה אפס. לנו?
המשחק. את נתן תל־אביב
 הפועל את בית־אלפא הפועל ניצח השבוע

בדיחה! זו משמר־העמק.
 הזה למשחק שלחה לספורט ההתאחדות

 חדש. בשם אחד חיפה, הפועל איש משקיף;
 יודע לא אחד אף אותו, מכיר לא אחד אף
שלו. הניסיון ומה שלו הידיעות מה

 הוכחות שנביא דורשים כולם יודע, אני
 נתנה משמר־העמק שהפועל לכך משפטיות

 אי־אפשר כזה דבר לבית־אלפא. המישחק את
לעשות.

 הם מישחק, לתת מחליטים כששחקנים
 כאלה דברים פרטיכל. כך על עושים לא

זמן. הרבה לאחר רק מתגלים
 פתח־תקווה שמכבי רוצים הפועל אנשי

 נוהגים היינו אנחנו אם א׳. לליגה תרד
 היתה לא בוודאי היא הפועל, אנשי כמו

 מיש־ שלושה עוד יש לפתח־תקווה יורדת.
 יכולה היתד. והיא מכבי, קבוצות נגד חקים

 גם פלא. בדרך נקודות שש בהם לצבור
דבר. להוכיח היד, אפשר אי אז

 אנחנו זה בשביל לא ספורט. לא זה אבל
כדורסל. משחקים

 בארץ שיהיה רוצים הפועל אנשי אם
 נדע אנחנו בבקשה, שלהם, ספורט רק

להסתדר. איך כבר

ואשתו זוהר אורי
— חור עוד

והספר כדר
בלורית ועוד —

אנשים
אנחים והנאנקים הנ

 העצמאות יום — ביולי הרביעי מסיבת
 ארצות־ בשגרירות שנערכה — האמריקאי

 במרחק כי למארחים. יאגד, גרמה הברית,
 אשכול לוי עמדו מזה זד, ספורים מטרים
 את סביבו ריכז ביג׳י כן־גודיון. ודויד
 מ־ אי־נעימות למנוע וכדי הקרואים, מרבית

השג אנשי סביבו התקבצו ,ראש־ר,ממשלה
 ביניהם החליפו לא היריבים שני רירות.
• לא. נשותיהם גם מילה,  ששודרה ידיעה י

 מנוחה נתנה לא שעבר בשבוע בקול־ישראל
 כי בה, נאמר מתל־אביב. המאזינים לאחד

 בערב־ השתתף חוסיין ראשד המשורר
 עבר ובזאת שבגליל, מכר בכפר ערבית שירה

 אשם נמצא הוא הצבאי. המימשל תקנות על
 70 של לקנס נדון סגור, לאזור בכניסה

 לשמור שביקש עברי פועל המאזין, ל״י.
 בו לחוסיין, מכתב הריץ שמו, עילום על

 החרפה, בהסרת ״להשתתף החליט כי אמר
במעט ששילמת.״ בקנס השתתפות על־ידי

 חוסיין הקנס. סכום מחצית את צירף פה
 לאורי אחת מתנות: לשתי הכסף את תרם

 למשורר ואחת השבוע, המשתחרר דייוויס,
 על שניהם האסורים דרוויש, מחמוד

 • סגור. לשטח כניסה של עבירה אותה
 זכרו־ השבוע העלה גוטמן גחום הצייר

 מירושלים כשנדד העשרים, משנות נות
 ל־ רעב ״באתי עבודה: לחפש לפתח־תקווה

 ספסלים על לישון ושכבתי׳ הפועלים, מיטבח
 הרחתי בוקר לפנות ריק. וכיס ריקה בבטן

בחור אלי ניגש וחם. טרי לחם של ריח

להת צורך ,אין ואמר: שחורה בלורית עם
 לאכול אבל אין, אומנם עבודה בייש.

ב לו שנתן שחרחר, צעיר אותו צריך.״
 תה, וכוס לחם כיכר חצי הזדמנות אותה
 בשם יותר מאוחר שנודע שקולניק, לוי היה
 (נותן הברויט־געבער היה ״הוא אשכול. לוי

 • גוטמן. סיפר שלי,״ הראשון לחמי)
 הצייר, של בסיפוריו שנזכרה אחרת דמות

ש מי הלפרץ, מיכאל של דמותו היא
 השומר, ממקימי ציון, פועלי מראשוני היה

 ב־ הרצליה גימנסיה שומר יותר ומאוחר
 הל־ הותקף גוטמן, סיפר אחד, יום תל־אביב.

 בבטנו. אותו שפצעו שודדים, על־ידי פרין
 במשך מאז הילך פוזות, שאהב ד,לפרץ,
 עד צורך, ללא חבוש כשהוא רבים חודשים
 והם הקטנה, תל־אביב לתושבי שנימאס

 אגב: דרך הגיבור. ר,לפרץ לו לקרוא חדלו
 ביטא מצעירותו, נילהב ציוני שהיה ד,לפרץ,

מול עיר בווילנה, עוד הלאומית קנאותו את
מג היה הוא ביותר: מקורית בצורה דתו,

 הישר, מדרך שסטו ישראל בנות את לה
 שבעיר. הזונות מבתי בכסף אותן פודה היה
 אנטי־ציונים, אך אחרים, כשרים יהודים •

 יואל מסטמר, הרבי של פניו את קידמו
תו את המזהירים בכרוזים טייטלכאום,

 משטרת עם פעולה ישתפו לבל הבירה שבי
 זוהי הסיבה: הסדר. על בשמירה ישראל

 שוטריה ש״דץ הבריונית,״ המדינה ״משטרת
 את ורצחה ש״רדפה וה׳־א־היא אנסים,״ כדין
 הכרוז על מידם.״ יצילהו ה׳ יוסלה, הנער
 פועלי גם • והנאנקים״. ״הנאנחים חתמו

 תחת להיאנח, בקרוב עתידים חיפה נמל
 אלה יהיו לפרוק. יצטרכו אותו המשא נטל

 ברנרד האמריקאי הפסל של יצירותיו
מ רדר הענקיים. בפסליו המפורסם רדד, מ

רוב כי הפיסול״, של ״שאגאל בשם גם נה

 בינתיים יהודיים. נושאים על הן יצירותיו
מתכ ישראל: במוזיאון התרגשות השתררה

 גם ואולי הפסלים, עבור מיוחד גן שם ננים
 מנהלו אופן, בכל # לטובתם. קטנה מגבית

 ולא נם לא קורק, טדי המוזיאון, של
 השבוע בהתמדה. רעיונות שופע הוא ישן.

 רי• נתן הארץ לכתב כסף מדליות העניק
 הנימוק: לביא. צבי מעריב ולכתב כץ

למוזי סייעו כמובן, החיוביות כתבותיהם,
 יחלקו שנה כל ולק, ק הודיע בכלל, און.

טו לפועלים וגם טובים, לעתונאים מדליות
מיו באופן שהתאמץ אחד, פועל־נמל בים.

 כבר אמנותיים, מיטענים פריקת בעת חד
 קיבל עצמו טדי גם כסף. מדליית קיבל

 ראש־ אותה לו העניק מזהב. אבל מדליה,
הירו החשובים, האנשים ספר • הממשלה.

 הוכחד, השבוע סיפק קרמר, זאב שלמי
 יוחנן חרות שח״כ שלו: ישנה לטענה
 אמיתי, בן־גוריון כמו להיראות עלול כדר

ה במרכז השערות את לו יקצצו רק אם
 כובע חבוש • בצדעיו, אותן וישאירו ראש,

 זוהר, אורי השבוע ניראה איטלקי קש
 בפיו: שהיתר, הבשורה מאירופה. חזר עת
ב לחור נוסף סרט, עוד לייצר עתיד הוא

 עכזוס הסופר עם בשיתוף ושוב לבנה,
 היהודיד, הפריסאית החשפנית • קינן.

 תל־ במועדון עתה המציגה ריבה, קארול
 בגלל לא הצופים קהל את סיקרנה אביבי,
המלט הידיים זוג בגלל אלא גופה, מסתרי

שה ספק היה לא ההצגה. בעת אותה פות
ה מי רק היתד. השאלה הן; חיות ידיים

 ״אלה ידידים: בחוג גילתה הסוד את מאושר.
 הופעותי.״ בכל אותי המלח־ה בעלי, ידי הן

 זו למשל, והיא, בציור, גם עוסקת החשפנית
ה אחת # להצגתה. התפאורות את שציירה
ה אל־על, של פופולריות היותר דיילות ר  ש

 לאיש פאר ברוב השבוע נישאה קיקא,
ן צוות־ד׳,אוויר, נ מן. ח ר רוו  שלבשה הכלה, כ

 מיברק־ לקבל הופתעה זהב, רקום הודי סארי
 יכול שאיני ״מצטער מידידיה: מאחד ברכה
 אין # הבאר״״ בפעם אשתדל לבוא.

 הוא בארץ הנערץ שהשחקן כמעט ספק
 מספר לו יש הוכחה: איינשטיין. אריק

 מעריצות. בעיקר מעריצים, מכתבי של שיא
 ל- מספרם הגיע למשל, האחרון, בחודש

 עם יחד לפאריס, השבוע שיצא אריק, .250
 באולימפיה, שתופיע הירקון, גשר שלישיית

 המכתבים על להשיב ישתדל כי הבטיח
אח שחקנים שלישיית • יחזור. כאשר

 האמא ),20( בורשטיין מורדפי רת׳
 המגילה בהצגת מופיעים שלו, והאבא שלו
 בהצגות המשחק מוטל, מאנגר. איציק של

 בפני עתה עומד מילדותו, עוד אידישאיות
 וגם הקאמרי גם הבימה, גם רבים. פיתויים
 הוריו אליהם. אותו למשוך מנסים האוהל
 לשעורי מיד נירשמו בו, התקנאו כנראה
ההצ באותן יפנו אליהם גם אולי עברית,

עות.
★ ★ ★

ע פסוק■ שבו ה
 גדול חבר ״בךגוריון אבן: אבא •

יחיד.״ אך —
ה לפיוס ההצעות על אשכול, לוי •

 תופענה — גואלות נוסחות יש ״אם מיעוט:
מיד!״
 על מס״ם, מזכירות חבר זכין, דוב •

 הגוויות: ניתוחי וחוק השבת חוק הצעות
המתים.* על והמקל החיים על המכביד ״חוק

ריבה קארול סטריפטיזאית
ציירת! נם יהודיה? רק
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