
אלבארה ■צחק ז!נה
 חוששים הם האם הכחשה? של לשון בכל

ל רוצים אינם אודותיו אלמוני, ממאיים
 ההמונית?'האם בפסיכוזה נידבקו האם דבר?
עצביהם? את השמועות הרסו
לענות. בתוקף מסרבים הם זאת על גם

טוטו הארץ כ?★ ★ ★
לחוד. ומעשים לחוד שמועות ד ^

נפ לא ברבים, שאחז הטוטו, בולמוס
הסיפו כל להיפך. משתתפים. א־לד ולא סק

 שילד,בו רק האגדתיים הכסף סכומי על רים
האזרחים. של דמיונם את

 הכלכלי שהמצב שככל הוא, ידוע כלל
ומשג ההימורים עסקי פורחים יותר, גרוע

 עסקי נגד חוק בישראל קיים אמנם שגים.
 ד,יתר קיבלו מוסדות מספר אך הימורים,

בזאת. לעסוק ממשרד־האוצר מיוחד
 את המקיים אדום, דויד מגן המוסדות:

 אף העוסק החייל, למען הוועד הגרלותיו,
והטוטו. הפיס מפעל בהגרלות, הוא

 דומים, הם ובטוטו בפיס המזל משחקי
 בין קשה תחרות שקיימת פלא לא כן ועל

 ובים הישראלי. האזרח של כיסו על השנים
 השמועות של מקורן את להסביר ניסו גם

 אן לפיס, הטוטו שבין בתחרות הרצחניות
חסרי־שחר. הסברים אלה היו

 בקול האחרון בזמן יצאו הפיס מנהלי
 אותם מנשל הטוטו שמפעל כך על זעקה

ההשתת את ואמנם, הקבועים. ממשתתפיהם
בשבוע. אלף במאה מעריכים בטוטו פות

 הטוטו קדחת את שמשקפים המחזות אחד
 ליד ההמונית ההתקהלות היא מכל, יותר

בתל־אביב. ישראל, ספורטוטו של התחנה
נק אחר־הצהרים, ארבע בשע,, שבת, מדי
 הם טוטו. טפסי כשבידיהם המונים הלים

מיוחדת. ובמונית ברגל, ברכב, מגיעים
 כאילו נעוצים, הנוכחים של המבטים כל
ה הגדול התוצאות לוח אל היפנוט, מחוך
ה מרחבי התוצאות הגיע עם בחוץ. מוצב
ושמחה. צער קריאות נשמעות ארץ,

 סובלת הארץ ״כל הנוכחים: אחד העיר
טוטו.׳׳ מתודעת

ואבי! ארישע בנימין זובח

שרט ס
איגרוף

□ עיניים מקו ■דיים ב
 חובב כל של ביותר הגדולה השאלה

 מארצלום קאסיוס נהיה איך בעולם: איגרוף
 העולם אלוף הוא )25( קליי גדול. בה קליי

 מספר למתאגרף לכן נחשב כבד, במשקל
 ארני על הנצחון האחרון: הישגו אחד.

 בארצות־ לא־מעטים ספורט שארגוני טאראל,
העולמי. האלוף את בו דווקא ראו הברית
קליי? מנצח איך

מה ״ ,, ץ מי סבור, אחד לונדוני רופא ש
ה לנצחונות המפתח את גילה הוא כי

ה שחום־העור. האמריקאי של מדהימים
יריביו. את מהפנט קליי הסבר:
 שם בעל מומחה הוא טארנסבי פטר ד״ר
 הסבר לו ויש רפואית, להיפנוזה עולמי

קליי. של לנצחונותיו מיקצועי
 לעיתונאים לספר שהזדרז כפי לדעתו,

השלי ביום לטאראל, קליי בין הקרב אחרי
 את קליי היפגט שבועיים, לפני שי

 אותו הפך הקרב, תחילת לפני עוד יריבו
לכן, הצליח, רצונו, לכוח לשבוי כך על־ידי

 בכל יריבו על מוחלטת כר, עליונות לגלות
הקרב. מהלך

 טאראל ״היד, הרופא, אומר דעתי,״ ״להי
מ קליי של השפעתו תחת ברור באופן
 לפני נשקלו, הם כאשר נפגשו. בו הרגע

 עיניו את לראשונה קליי נעץ הקרב,
 הרגע באותו שצולמה התמונה בטאראל.

 של ההיפנוטי הכושר את בבירור מוכיחה
תמונה). (ראה קליי

 נחון שהוא כלל, יודע אינו והוא ״ייתכן
 ברור מקום מכל אבל היפנוטיים, בכשרונות

 הקרב, מהלך כל אותם. מפעיל שהוא לי
 ״מד, ללא־הרף לטאראל ואמר חזר כאשר
 הזרה היפנוטי. כוח על גם־כן מוכיח שמי?״

 כיצד ידועה שיטה היא מילים אותם על
מהופנט.״ במצב המדיום את להחזיק
 את חקר כי עוד, אמר )46( טארנסבי ד״ר

 שצולמו, סרטים בעזרת קליי של קרבותיו
 משתמש שקליי שלו הראשון החשד וכי

 נגד שלו הקרב לאחר התעורר בהיפנוזה
 מכת לאחר קליי ניצח בו ליסטון, סוני

ב איומה לצופים נראתה שלא נוק־אאוט
מיוחד.

ב שבלטה העובדה נוקפות עיניים
 שבועיים לפני קליי ניהל אותו בקרב יותר

 יריבו. אל הרף ללא דיבר הוא כי היתד״
 החדש, בשמו לקליי לקרוא סרב טאראל
 הקרב סיבובי 15 כל לאורך עלי. מוחמר

 עם לטאראל, ללא־הרף קליי קרא ביניהם,
שמי?״ ״מד. לו: שהעניק מהלומה כל

 אמר דאנדי, אנג׳לו קליי, של מאמנו
 למד לא לו שידוע כמד, עד כי בתגובה,

 המאמן טרח ואת עם היפנוזה. מעולם קליי
 הסנסאציות בעיתון מאמרים סידרת לפרסם

 את מפאר הוא בהם פיפל, זה הלונדוני
 לעבר קליי של הדיבורים כי וטוען עצמו
מוראלית. מבחינה אותו למוטט נועדו יריבו

 להיפנוזה המומחה של האחרונות טענותיו
 המשיך קליי אחת: לתוצאה בינתיים הביאו
למת במהירות הופך הוא המיוחדת. בדרכו
 האיגרוף בתולדות ביותר הפרובלמאטי אגרף
 האשימו העולם מגל איגרוף פרשני הכבד.
 אחרים המידה, על יתר ברוטאלי שהוא אותו
 ללא־ מדבר שהוא ספורטיבי, שאינו אמרו
אך גורמת השחצנית ושהתנהגותו צורך,

כולו. ולספורט המתאגרפים, לחבריו נזק
 מתנגדיו יכלו לא אחת עובדה זאת עם

היפ בלי או היפנוזה עם לסתור: קליי של
 הגדולים המתאגרפים אחד הוא קליי נוזה,

ל שיצליח המתאגרף אי־פעם. שקמו ביותר
 מאשר יותר להרבה יזדקק לקרשים הפילו
נוקבות. עיניים לזוג

כדורגל
ת להרוויח צ ק

ב לא — הלאומית בליגה תחרויות אין
הקרובה. בשבת ולא החולפת, שבת

ה אמרגנת, חברת אירגנה זאת במקום
ליש זרות כדורגל קבוצות בהבאת עוסקת

מכ רוב הפועל לאנשי יש בד, ואשר ראל,
 — צ׳כית קבוצה משתתפת בו טורניר ריע,

פראג. סלביה
לכדו ההתאחדות קבעה השנה בראשית

 משחקי ייערכו לא הקרובה בשבת כי רגל,
 הרוסית הנבחרת כי שחשבה מכיוון ליגה,
 את הרוסים ביטלו בינתיים בישראל. תבקר

 לחברת לתת לא ומדוע המיועד, הביקור
יי קצת? להרוויח אמרגנת

ה הכדורגלנים אם האסון מה סוף־סוף
 אין כך בין להם מקומיים,

 אחר־כך ישחקו לשלם, צורך
 לסיים כדי השבוע, באמצע

במועדה? הליגה את

ח הנערץ שכ הנ
 המקומי הכדורגל מנהלי

ש חודש, מזה מרה בוכים
 ישראליים כדורגלנים ישנם

דולא־ חמורת לשחק הרוצים
המיקצו־ בליגה טובים רים

באר־ המוקמת החדשה ענית
 הזה (העולם צות־הברית

1537.(
הבלתי־ הכוכבים אחד

ה הכדורגל של מעורערים
(״קיש״) משה הוא ישראלי
 לא עוד הוא בינתיים רומנו.

ול לנסוע רוצה שהוא אמר
 והוא בחו״ל, מזלו את נסות

ומת שבת מדי משחק עוד
 בשבוע פעמים שלוש אמן

 תל- שמשון — בקבוצתו
ל מאוד קשה אולם אביב.
זאת. עושה הוא מדוע הבין

 הנוער בנבחרת כששיחק כפיים. על
 לאחר שלה. י השערים מלך היה ישראל, של

 לנוער אסיה בגביע הנוער נבחרת שזכתה
 ב־ כפיים על אלפים אותו נשאו בטוקיו,

בלוד. נמל־התעופה
 אמנם הוא מאז
 רבים שערים מבקיע

לעתידו, דאגה אבל
עבו מקום מציאת

 זו בנקודה — דה
דבר. נעשה לא עדיין

מ־ השתחרר מאז
כשנה, לפני צה״ל,
 מחוסר רומנו נשאר

שמ קבוצתו, עבודה.
ת לו משלמת שון,
 ״דמי- הכינוי חת

 סכומים אימונים״,
אפי מגיעים שאינם

ל ל״י למאתיים לו
 הציעו אמנם חודש.

מד־ בודק להיות לו
תל־ עירית של חנים

 לא זו הצעד, גם אך דומה, במשכורת אביב,
נש אלפים, על הנערץ ״קיש״, לפועל. יצאה

המיגרש. את עוזב שהוא לאחר מיד כח
 לדאוג מיקצוע, ללמוד אפשרות לו לתת

 לא זה בכיוון — לעתידו אחראית בצורה לו
דבר. לכדורגל ההתאחדות עדיין עשתה

 משהו? לעשות באמת יכולה היא כיצד
 מי כי הצהרות, במתן עסוקים הרי ראשיה

כאן. לשחק פעם אף יוכל לא לארה״ב שיסע

כדורסל
לי ת ב גגו
חו האחרונים, בחודשיים שישי, יום מדי

 ושופטים כדורסל שחקני תמונה: אותה זרת
 על ומודיעים מבט נועצים למגרשים, מגיעים
מזג־האוויר״. ״תנאי הסינה: המישחק. ביטול

 יכולה לא היא ולכן ענייה, מדינה ישראל
 גגות. עם כדורסל מגרשי לעצמה להרשות

לשחק. לכן, אי־אפשר, גשומים בימים
 שבחודשי כך, המשחקים לוח את לסדר
 כך על — כלל משחקים ייערכו לא החורף,

לספורט. בהתאחדות חשבו לא

בבבידדך בח!י4כזרן ייו־ווץ
ת לנו יש ק ל ח ת. ייעוץ מ חד ת לא מיו  א
ת בל ר נוכל הבעיו ם אבל לך, לפתו  הן א

ת שורו ם ק או תי ל לנו, כתבי צבעים, ב  א
ה, 668 ת.ד. תל-אביב, 507 ת.ד. פ  חי

מיני הז ת ו ת א חי מ מו א שלנו. ה  תבקר הי
ם בל ללא בביתך, שלו ת, או ת בו חיי ת  ה
תך ותדריך בעצה. או

והידור: לנוי

־11 כזב 5פ

ם ! ת ו ו ה1ה ה
 למסור המבקשים קוראים

 שנת גליונות את לפריבה
 אחרת), שנה כל (וכן 1966

 השבוע, זאת לעשות יכולים
:הדרכים משתי כאחת

המע למשרד להביאם •
 תל־ ,12 קרליבן־ רחוב רכת,

בש דה׳ ,ד בימים אביב,
 בבוקר עשר השעות בין בוע

אחר־הצהרים. ושלוש
 לת״ד בדואר לשלחם •
תל-אכיב. ,136

 10 _ הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לכל ל״י

מראש.
 להשלים מוכנה המערכת

 120 במחיר חסרים, גליונות
לגליון. אגורה

 רצונך
 בגוף

 שרירי
 ? וחסון

הפתרון! ויפודין
ם חוברת לקבלת נ י  ח

אל פנה
הגוף לפיתוח מכשירים

תל־אביב 4 915 ת.ד.
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