
במדינה
דרכי־אדם

 תנטשגו ״אל
זיקגה" לעת
צעי היו לא כבר וייסברוד ורחל זלמן

 קדש, מיבצע בעיקבות החליטו, כאשר ,רים
 לא הקשיש גילם לישראל. מפולין לעלות
כאן. שמקומם החליטו הם אותם. הרתיע
 ב־ דל צריף הסוכנות מידי קיבלו כאן

 75ה־ בן זלמן ל״י. 800 תמורת אבו־כביר,
 תמיכת כל תבע לא אף יותר, ביקש לא

 יזדקק לא טען, חי, הוא עוד כל סעד.
 כי מפורשות לו שהובטח גם מה לסעד.

 דיור ירצה, כאשר לקבל, זכות לו יש
מהסוכנות. :חינם

 לסעד. גם לדירה, גם נזקק הוא השבוע
 זכה לא להם, נזקק הוא שכאשר :אלא

לקבלם.
 איבר־ בשם נער גג. ללא — 75 כגיל

 בצריף בגפרורים השתעשע לבדה אבו :הים
 לשריפת גרם הוייסברודים, של לזה :הסמוך
 הישישים, זוג נוספים. וארבעה :צריפם
 לנציג פנו נעלם, כי וגילו לצריפם ישחזרו

 אותם, שמע זה גטנר. אברהם :הסוכנות
בסדר. יהיה שמחר להם הבטיח

 ולשבועיים. למחרתיים, התמשך המחר
 עניינה. וזה לעירייה, כתב כי הודיעם גטנר

שה עניינה. לא זה כי השיבה העירייה
 מתרוצצים וכך שיכון. להם תיתן סוכנות

 העירייה בין הישישים העולים שני עתה
מהמעגל. מוצא לראות מבלי והסוכנות,

 הריצות, שבועיים דיוק. ליתר התרוצצו,
מו השמיים כיפת תחת והלינה העצבנות

 החולים בבית אושפז הוא הבעל. את טטו
 אושפזה. לא בסכרת, החולה אשתו, איכילוב.

 השמיים, כיפת תחת מיטתה על שוכבת היא
צריפה. עמד בו במקום

סטודנטים
 — בקמפוסים אלימות
ממשלתית בחסות

 של הסטודנטים אגודת אירחה השבוע
 בגין. מנחם השר את תל־אביב ■אוניברסיטת

 הזה העולם כתב מרווח שס שהלך מה על
בהרצאה: :שנבח
 הגיעו להרצאה. הגיע בגין השר רק לא

 בינם דמיון שכל מאוהדיו, עשרות :גם
 אלא בהחלט, מיקרי היה סטודנטים •לבין

 הפקולטה של לסטודנטים הכוונה כן .אם
׳לבריתות.
 עקב לאוניברסיטה הגיעו .אלו אוהדים

 קדישאי, יחיאל של לאוזניו שהגיעה שמועה
 אנשי עומדים כאילו ,השר, לישבת ראש
ב השר את להפגיז הזה והעולס ׳שי״ח

נעימות. לא שאלות
 באולם, המחזה לתעלה״. רד ״בוגד,

בדמו דומה לאירוע דמה ההרצאה, בעת
 קדי־ שאירגן המגוון הקהל עממית. קרטיה

ו אוהדות, שאלות השר את שאל שאי
 ספונטניות כפיים למחיאות זכו תשובותיו

מאוד.
 על התקפה כללו בגין של דבריו עיקר
ש מושג הוא ״הפלשתינאים הזה. העולם
 רק ״יש השר. הכריז קיים,״ אינו פשוט

שני.״ בית בימי חיו ואלו — פלישתים
 כמה הצליחו היעיל, האירגון למרות
 — להרצאה להיכנס אמיתיים סטודנטים

 מביכות. שאלות לשאול היססו לא ואלו
 בקרבתם שהיו בריונים לתשובה. זכו לא הם

 כיוון מה שהתברר ברגע אותם השתיקו
 להעביר נאלצו אחרים סטודנטים שאלתם.

 אם ורק לשכניהם, לצנזורה שאלותיהם את
ב להעלותן יכלו — אותן אישרו אלו

 לוי אשר הסטודנט הצליח כאשר פומבי.
ה למען עושה אתה ״מה השר: את לשאול
 יצרים?״ ללבות מלבד — השר כבוד שלום,

 רד ארס, ״בוגד, מהקהל: לתשובה זכה
שאגות. לעברו התעופפו •לתעלה,״

 התלונן. לא שלוי אלא מכים. דזמכים
ב דומה בהרצאה בחסד. עוד יצא הוא

 זכה פרם, שמעון השר של שעבר, שבוע
 את הציג כאשר ממש, של מכות לחטוף

ה למען הממשלה עושה ״מה השאלה:
שלום?״

המפ סטודנטים, קבוצת פה ״התארגנה
 מסכימים שאינם אלו נגד אלימות עילה

ל לוי, קובע לירדן,״ גדות שתי לסיסמה
 שנה סטודנט וכיום בנח״ל סמל שעבר
ופילוסופיה. היסטוריה שנייה

 דומה קו בתל־אביב גם מסתמן בכך
וב — בירושלים האוניברסיטה של לזה

 והמכים מדברים, הפילוסופים הארץ: רחבי
מכים.

 נב־ בין הכדורגל משחק לפני ומיים •ג
 של הגמר במשחקי וישראל, שבדיה חרות 7

 היומון הופיע במקסיקו, העולמי הגביע
 שאפילו נבואה, ובו מייל דיילי הלונדוני

 בישראל ביותר המושבעים האופטימיסטים
למקראה. מחייכים היו

 אחד אליוט, רוג׳ר של מפיו באה הנבואה
 שניסה בריטניה, של האסטרולוגים מגדולי
 במכסיקו. המשחקים תוצאות את לחזות

ההורוסקו לפי ישראל, לנבחרת בהתיחסו
 ניבא ושחקניה, ישראל מדינת של פים

 ותעלה איטליה את תנצח ״ישראל אליוט:
דבר אמר לא הוא הגמר.״ רבע למשחקי

1

שפיגלר מוטלה
השער כובש
העולמי בגביע

ד
ו ישראל בין המשחק לתוצאות באשר

 עליית כי הסתבר מניתוחו אולם שבדיה.
 ר,נצ־ מלבד אפשרית, הגמר לרבע ישראל

 תנצח אם רק איטליה, על המנובא חון
 המשחק את תסיים או שבדיה את ישראל

תיקו. בתוצאת
לער היתה דיה כזו אפשרות העלאת עצם

 ההורוסקופים חובבי של אמונתם את ער
 האסטרולוגיה. בתורת ביותר המושבעים

 רבבות צהלו השבוע, השני ביום כאשר
זכ נבחרתם כי הידיעה למשמע ישראלים

 נבחרת עם במשחקה 1: 1 בתיקו תה
 אפשרי זה ״אם רבים: תגובת היתד, שבדיה,

אפשרי.״ הכל אז —
נם! - דרוש★ ★ ★

-  ישראל, של ככיתה הנוכחי מצב י
 לאמת הטבע מדרך שלא נס רק יכול

 רק הבריטי. האסטרולוג של תחזיתו את
של בהפרש איטליה את ישראל תנצח אם

 עשוייה היא אז רק לפחות, שערים שני
 של רבע-הגמר במשחקי להשתתף להמשיך

בכדורגל. העולמי הגביע
 הרי כזה נס יתחולל לא אם גם אולם
 בטולוקה ישראל כדורגלני שהשיגו ההישג

 להצדיק כדי דיו השבדים, נגד במשחקם
 אלה. במשחקים ישראל של השתתפותה את

 מד,תעני־ השנה ימות כל הרחוקים אנשים
 בכדורגל הכוחות וביחסי בספורט נות

 גודל את לתפוס שלא עלולים העולמי,
 בנצחון. ישראל זכתה לא סוף סוף ההישג.

 את ולסיים להפסיד שלא הצליחה רק היא
תיקו. בתוצאת המשחק
 מיליונים מאות עוקבים בו בעולם אולם

גל אחרי ובחרדה במתח תבל רחבי בכל
 משחק לתוצאת יש במכסיקו, הכדורים גולי

העל היא יותר. הרבה גדולה משמעות זה
 העולמי הכדורגל מפת על ישראל את תה
 ישראל של השתתפותה שעצם דבר —

עשתה. לא הגביע, במשחקי
 נבחרת מאמן קבע השבוע בראשית רק

 את לנצח מסוגלת שאינה ״נבחרת איטליה:
הג במשחקי לחפש מה לה אין — ישראל

מהול שנבחרת העובדה עצם העולמי.״ ביע
 הצליחה לא שבדיה של נבחרתה כמו לת

 שעשתה דבר — ישראל נבחרת את להכניע
 מהווה השתיים, בין הקודמים המיפגשים בכל

 שלא עולמית נבחרת כל המחייב הישג
בישראל. בזלזול להסתכן

 בהתחשב יותר עוד גדול הוא ההישג
0 היתד, לא התיקו שתוצאת בעובדה :0, 

מרגליו ישראל שכבשה השער .1:1 אלא

 בדקה שפיגלר מוטלה- הנבחרת קפטן של
 כבר שהשברים אחרי המשחק, של 57ר,־

0 בתוצאה הובילו  שלוש שנכבש משער 1:
 של דגלה את שהציב הוא לכן, קודם דקות

הבינלאומי. הכדורגל מפת על ישראל
 רבע למשחקי ישראל תעלה לא אפילו

תימצא היא הרי ודאי, שהוא דבר הגמר,

■׳— - ■י-
 של הבאים הביאוגרפים בפרטים להסתפק
החדש: האליל
 אספסט הקטנה בעיר ברוסיה, נולד הוא

 העולם מלחמת בחום אורל. הרי שלמרגלות
ל מרוסיה הוריו נדדו ,1949ב־ השניה,
 הג׳וינט הציע פליטים, במחנה שם, גרמניה.
אחיו אולם לארצות־הברית. להגר להוריו

 אל־סלב־ של נבחרותיהם עם טובה, בחברה
 גם ואולי בולגריה צ׳כיה מרוקו, דור,

 לודאי קרוב יעברו שלא — ובלגיה שבדיה
¥ ¥ ¥הגמר. רבע למשחקי

 מרוסיה העולה
"1 1 1 1 1 1 

 שמשמעותו ישראל, של ישגה
 ידי על עדיין נתפסים אינם והיקפו ן ן

 של הישגה ספק ללא היה רבים, אזרחים
 יהיה המשחק גיבור אולם כולה. הנבחרת

 שכבש הנבחרת קפטן שפיגלר, מוטל׳ה תמיד
ממר נהדרת בבעיטת־יעף השוויון שער את
השבדי. השוער של לשערו מטרים 22 חק

 שפיג־ מוטל׳ה הפך זה בודד שער בזכות
לגי והפטפטן, הצנום הנתנייתי החלוץ לר,
 רבבות בין־לילה. ישראל של החדש בור

 תעלת חזית של מהבונקרים ישראל, אזרחי
 אל שנצמדו הגולן, מורדות ועד סואץ

 מהלך הועבר כאשר שלהם הרדיו מכשירי
ש ידעו ישיר, בשידור ממכסיקו המשחק
 הספורט בשדה יוקרתה את חייבת ישראל
 ששילחה שפיגלר של בודדת בעיטה לאותה

השבדים. של לרשתם הכדור את
לש מוכנים מהם רבים היו רגע באותו

 חטאו את מנתניה 26ה־ בן לכדורגלן כוח
 הבאה בעונה לנטוש כוונתו — המתוכנן

 ולשחק ישראל של הכדורגל מגרשי את
 בליגה נאנט בקבוצת מקצועני ככדורגלן

 מתענינים שאמם אלה בצרפת. המקצוענית
 כל את מכירים ואינם בספורט, כלל בדרך

יכלו הנבחרת, קפטן של ומעלליו תולדותיו

בינ הספיק כבר משה, מוטל׳ה, של הבכור
 החליטה המשפחה לישראל. לעלות תיים

בעקבותיו. לעלות
לש שפיגלר החל בדיוק שנים עשר לפני

 כמסגר שעבד שעד, הלאומית, בליגה חק
המיו כשרונו התגלה שנה ומאותה מיכני,

 השמות בשורת השתלב ושמו ככדורגלן חד
ישראל. כדורגלני של הראשונה

 השנת ככדורגלן שפיגלר נבחר 1969ב־
 את למעשה שהעלה הוא זה היה בישראל.

כא העולמי, הגביע למשחקי ישראל נבחרת
 נבחרת נגד התיקו במשחק שער כבש שר

 המוקדמים המשחקים במסגרת אוסטרליה
הגביע. של

השב נגד בטוילוקה שפיגלר שכבש השער
 הראשון הישראלי לכדורגלן אותו הפך דים

בינלאומי. בקנה־מידה
שהוחמצה ההזדמנות★ ★ ★

 שבדיה נגד במשחק התיקו הישג £
 ההפסד על ולבכות לבוא טעם אין 2

 העולמי הגביע במשחקי הראשון במשחק
 אור־ ניצחה בו אורגוואי, של נבחרתה נגד

.0: 2 בתוצאה גוואי
 השבדים נגד התיקו הישג דווקא אולם
 במשחק שהוחמצה ההזדמנות את מבליט

 של מחדליהם בשל דווקא ולא הראשון,
 שלא אי־אפשר הישראלית. הנבחרת שחקני
 זה, ראשון משחק סביב אירע מה לשחזר
במש הנבחרת של לכישלונה למעשה שגרם

העולמי הגביע חקי
הבא. בעמוד — כך על


