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הברי הנחות מפקד רוברטסון, הגנרל
 חוקי את שהפר בזכר, התיכון, במזרח טיים

 י!שראל. במדינת ביקר לא הוא האדיבות:
 בואו על הודיע המעוות, את לתקן כדי

 בקור שאין מאליו, מובן זה היה לקריה.
 הים־תיכונית, הברית על לדיונים שייך זה

 בתורכיה, דיין משה של האדיבות לביקור
 ביוון הממשלה ראש של הנמוסין לביקור
 אמריקאים דולאדים לקבלת ישראל ולפנית
).4 (סעיף

 של לח״כים כך כל ברור היד, לא הדבר
למח נעימות. לא שאלות שאלו הם מפ״ם:

 בעתונות: לבנים כתמים הופיעו היום, רת
 שאלות׳ כולל הענין, כל את פסלה הצנזורה
 לשכת הודיעה שעתיים, כעבור הח״כים.

 בניגוד (השייכת, הממשלתית המודיעין
 ראש־הממש־ של האזרחית לזרועו לצנזורה,

רוברטסון. של בואו על לד,)
 מפ״מי ח״כ קרא מאז התרגשו. הח״כים

 בכנסת, אלתדמן של השביעי- הטור את
 צנזורה אין כי ברור, היה וחצי,. שנה לפני

 על מחליט כן אם אלא הכנסת, דברי על
עצמו. הריבוני המוסד כך

כרגיל, השיגה, הצנזורה :בסך־הכל
 לכנסת מחוץ גם ממטרתה. ההפך את בדיוק
 על הרוכב שהגנרל, להאמין, אנשים החלו

 אשר עסקים, לנהל כדי בא ׳מספרי־הצנזורה,
לפרסמם• לממשלת־ישראל נעים לא

קובעי□ י□1קידו3
העתו־ נהנו קוריאה, מלחמת כשהחלה

 בלתי־ ,למעשה שהיה, פרסום, מחופש נאים
 מיני בכל הרווחות לשיטות בניגוד מוגבל.
הקו .המאה אשליות תחת החיות ארצות

 חופש לעיתונאים אמריקה הרשתה דמת,
 דעתם ואת ראו, אשר את לכתוב מוחלט

שראו. מה על
 מרצון צנזורה היתד, היחידה הצנזורה

 כראות שהחליטו עצמם, הכתבים של טוב
לא. או דבר לפרסם מותר אם עיניהם

 זאת, שבשיטה הרבות המעלית לעומת
 הנעשה, על לעמוד האמריקאי לעם ושנתנה

 לעתים — מעטות לא מגרעות גם היו
ידי הקרבות, בתיאורי העתונאים, מסרו

 הגדול חטאם אך לאויב. חשובות עות
 ניהול על שמתחו החפשית, הביקורת היה

המלחמה.
האמ הצבאי המטה הטיל שבוע לפני

 מן ידיעות על צנזורה בקוריאה ריקאי
 מינימלית היא זו שצנזורה למרות החזית.
 — גרידא צבאיות לידיעות רק ונוגעת
 מסוימות בארצות הצנזורה לנוהג בניגוד
 העורכים בין חן הדבר מצא לא — אחרות

המפונקים. האמריקאיים
צנ כל אין שם — הברית בארצות

 חריפה בהתקפה העתונים יצאו — זורה
 להפסיד כדאי הצנזורה. שיטת עצם על

 אמר — סודיות ידיעות פרסום בגלל קרב
 מעיני להסתיר מאשר — העתונים אחד

 זז בצורה ולתת בחזית המצב את הקהל
צב ולשיטות גרועים. למפקדים חסינות

נפסדות• איות
האמריקאים: העתונים של הכללית דעתם

 שניתן אוטוקרטי, נשק היא הצנזורה
שלי דעות לפסול דאגתם שכל לפקידונים,

עליהם. הממונים על או עליהם ליות
 העתונאים חוזרים עתה אילם. קרם
לר דרך למצוא כדי שכלם, את ומחדדים

 מתחת ידיעות ולהעביר הצנזורה, את מות
 לדעת צריך הצנזור• של הרחרחני אפו

נאו (בארצות הצנזורה, חוקת את היטב
 ואינו סמכויותיו על הצנזור גם שומר רות

 להעביר אפשר ואז עליהן) לעבור מעונין
 זאת ובכל ומעניינת טרייה שתהיה ידיעה,

מצונזרת:
 בעל איש הקוריאית, החזית של הצנזור

כמילי זז שאינו עקשן מתאגרף, של לסת
 עגמת גרם המקובלים, החוקים מן מטר
 שהגיעה ידיעה כל לעתונאים. רבה נפש

 הוצאו. שבה הצימוקים וכל נותחה אליו,
 אילם. קרב התנהל והצנזור העתונאים בין

 מק־ארתור, לפני לערער ניסו העתונאים
 בידם. עלה לא הדבר אבל בוואשינגטון,

 רואה אני בחלום ״גם :אחד עתונאי אמר
גדו כשמספריים אלי בא הלסת בעל את

לשוני״. את לקצר חפץ והוא בידו, לות
 על להערים שהצליח הראשון העתונאי

 רוי- סופר וולנטין אלבס היה הלסת בעל
 ובה ארוכה רפורטז׳ה כתב אלכס טר.

 ברודי, טום האנגלי הבריגדיר את הזכיר
 הלסת בעל .29ה־ הבריטית הבריגדה מפקד

 המספריים הכחולות. בעיניו קרץ המפורסם
 ברודי של שמו קצר. שקשוק השמיעו

 אלכס אבל יד. במחי הושמטו ולאומיותו
 את תאר אך וכתב, חזר הוא התיאש. לא

 המאוחדות, האומות כ״בריגדיר ברודי,
 העביר הצנזור בריטי״. צבאי מעיל לבוש

הידיעה. את
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 לומר שאפשר ביותר, החמורה הנזיפה

 ״מלוזאן־ספורט״ האורחים לכדורגלנים
המו הכדורגל רמת על עולים שאינם היא,
 לא ■הראשון במשחק אם בישראל. שגת

 הרי לכל, וגלויה ברורה זו עובדה היתה
 על האורחים של משחקיהם ארבעה לאחר
 כל על בינוניותם נתגלתה ישראל, אדמת

 קצרו לארץ, מחוץ קבוצה ככל צדדיה.
 שפגיעו־ למרות ענין, של שפע האורחים

 בכדור, הפגיעות על עלו ברגליים תיהם
הכדו אוהדי בקרב התענינות גלי עוררו

 המתח את הגבירו האחרונים המשחקים רגל.
וכש יכלתם על שונים ניחושים וגרמו

 לא הם אך ״לוזאן״, אנשי של רונותיהם
הקוד הקבוצות שרכשו הטוב לשם יזכו
תש ״לוזאן־ספורט״ בישראל. שבקרו מות
 הנהוגה הכדורגל לשיטת טובה דוגמה מש

 ליותר לא אך לרמתה, ואולי בשויץ,
מזאת.

קופצים. ללא ייצוא סחורת
 מתל־ הנבחרת בקרב התאמה הסרה כי אם

 מלמד האורחים על הנצחון הרי אביב,
קבו בארץ כבר היו מצטיינים. הם שאין
 אינם השוויצים אך יותר, מעולות צות

 בישראל. הנהוגה הדרגה מעל מתרוממים
עלו טוב בהרכב תל-אביב, ״מכבי״ קבוצת

 ואין שוק־על־ירך האורחים את להכות לה
 אין משפחתי. נצחון דוקה להשיג צורך
 שליטתם השחקנים, של שמהירותם ספק,

 והקת־ המטעות גופם תנועות הכדור, על
המ אלה על עולות שלהם הגופנית דיציה

 אין זו למסקנה להגיע כדי אך קומיים.
ואפ הרחוקה משויץ שחקנים להביא צורך

 השכנות התורכיות בקבוצות להסתפק שר
יס־ זו בסיבה מסתפק שאינו מי מצפון.

מסתערים גלזר את גלזר
בידיים ליטופים

 ספורט״ ״לוזאן בחורי את להשאיר כים
:נוספת מסיבה בביתם.

 הספורטאים יורן״ ,,פרפלופטה
הה לכללי בהתאם התנהגו לא האורחים

 המותר ממסגרת וחרגו הספורטיבית גינות
 רבות פעמים בינארציים. במשחקים גם

 את במקום הרגל את מחפשים שהם נתגלה
 שחקני על מדי יותר טיילו ידיהם הכדור.

מבו אינו משחקם הישראליות. הקבוצות
 תכליתי והוא חיצוניות הברקות על סם

הד בכל לנצח והרצון אי־ויתורם ביותר.
 נגד במשחק זו• הרגשה מצדיק רכים

לליטו עד הקהל היה תל־אביב ״הפועל״
 הרקע כל אך שחקנים, שני בין קלים פים
 אחד :לנו ברור אינו זו התנגשות של

שנע ״פאול״ על רגז השחקנים־האורחים
 ״פפלוהטה־יודן״. :בקול־רם צעק והוא שה

השח אותם שכל מפליא ארורים). (יהודים
 להשבע ומוכנים המגרש על שהיו קנים,

 כלל הגיבו לא אזניהם, במו זאת ששמעו
 השוויצים נסו האחרון במשחק ועיקר.

ך... משחקם, שיטת את להחריף א
בדו־ שניידר. של משרוקיתו

 התרחקו הפרידה, במשחק החריף, קרב
 משרוקית אך ״פר־פליי״, מכל האורחים

 שניי־ מקם השופט של החדה ועינו הפלא
 של הופעת־הבכורה בכל. הבחינו דר

 לארץ מקרוב זה שבא בינלאומי-זה, שופט
 ביותר, הקשה במשחק בשיפוט ונתכבד

 לבות את .קנו וצפצופיו בהצלחה עברה
 מהווים .הכדורגל שופטי האלפים. קהל

בישראל הכדורגל במערכת זזשובד, בעיה

 (שניי־ שופטים חמשה הוצעו אלה, ובימים
להת וישמסקי) שר לויכטר, קאריו, דר,

 — פיפ״א — לכדורגל הבינלאומית אחדות
 'מחוץ בינלאומיים במשחקים שישפטו כדי

מעו משרקויות כמה עוד גם־כן. לישראל
השונים המגרשים על חרפה והמנע לות

 ובמפעלי בינלאומיות בתחרויות בארץ,
הקרוב. בשבוע שיתחילו הגביע,

כו. טפסו שהגדזרים סולם
הקבו לרוב המשותפת שהתופעה מעניין,

המס הסולם היא בישראל המבקרות צות
■זו בתחילה המשחקים. תוצאות לפי תמן
ית את לומדים כאשר אך האורחים, כים

 לרדת השערים הפרש מתחיל רונותיהם,
 הישראלים. של הנצחון מתקרב גם ועמו

הז גברו השוויצים, של הבכורה בהופעת
 ״מכבי״ של מעורבת קבוצה על רים

 תל־אביב ו״ביתר״ רחובות פתח־תקוה,
״מכ נגד השני במשחק .1:3 של בשיעור

 בנצחון להסתפק הוכרחו תל־אביב בי״
 השלישי במשחק ואילו 0:1 של מינימלי

 תל־ ״הפועל״ נגד .הדקות' 90 את סיימו
).2:2( בתיקו. אביב

תו הגיע במאוחר, קצת ■כי אם עתה,
 הלו־ על גברו והם התל־אביביים של רם

2 של בתוצאה זאנים :  מורה הסולם .3
לז 6:8 — ביותר קטן שערים. יחס על

 כדויג׳ שספגו השערים האורחים־ימכל כות
העי החלק את נוטלים בישראל שויץ לני
השע וחיים. יהושוע : גלזר האחים קרי
 עתר, יגיד ושמה במשפחה נשארו רים

 האחים באירופה. כדורגל חובב לכל משהו
 נטל חיים אך השערים, במספר התחלקו

 בעוד שערים 3 בכבשו העליונות את
 למרות אך בשניים• רק הסתפק ש״שייע״

חסרה... האחים בין גם הכל
מעורכת. בקבוצה ההתאמה

 הרי אחים, שני בין ההתאמה חסרה כאשר
 מעורבת קבוצה שמשחקת שבעת ברור

 התאמה. תהיה לא ו״מכבי״, מ״הפועל״
 שמשה הבינלאומי במשחק הפרידה תחרות
 (בלי תל־אביב לנבחרת ראשון אימון

 באורחים, זלזול משום בכך אין ״ביתר״).
 הישראלי, בכדורגל רגילה עובדה אלא

 גאונים כולם שביתה. לה קנתה שכבר
בצוו אותם ולשפשף להבריג צורך ואין
 בבית־קפד, יושבים הם הכל אחרי הרי תה,
 הכרח היש ;במשותף קפה ולוגמים אחד

 קבוע גרעין י כדורגל במגרש ביחד לזמנם
שי שחקנים סגל להיווצר, חייב ומגובש

 באופן ויתאמנו הלאומית הנבחרת את הוו
 מחוץ־לארץ קבוצות הזמנת וקבוע. סדיר

הכדו בכבוד התחשבית קצת גם דורשת
 הישראלי. רגל

למטדה קליעה
מירו באו המתחרים ;70 עד 7מ־ הגיל

 למטרה קליעה והתחרות ומראש־פנה שלים
הק טובי רצופים. ימים 5 על השתרעה

כש הציידים במגרש התכנסו בארץ לעים
 לירות ומוכנים זעיר ברובה מצויידים הם

 את ״ללמד הרעיון מטר. 25 של ממרחק
 לשורות אט אם חודר קשת״ יהודה בני

הציי מועדון של והמטווח תופסי־הרובים
 בלי פצפוץ קולות השמיע החיפאי דים

הרף.
 הראשונה התחרות בשפע. תוארים

 : תוארים למצטיינים העניקה 1951 בשנת
 נקודות. ובסיכומי במצבים ארציים אלופים
 דב הוכרז המקצועות בכל הארצי כאלוף

 )300 מתוך נקודות 262 (אסף דב בן
ילינוביץ, מנחם לובין, ־ מתא צעדו ולידו

 אלירז אלכם פיש, מנחם רפואה, טוביה
במק ראשון הגיע אחד כל פנקס. וצבי

 הארגעה גלולות את שבלע לאחר צועו,
 מזג למטרה. רובהו את בדקדקנות וכוון
 ומירוץ המתח על הוסיף מתחלף אויר

ומת־ מתחרה לכל פורקן שימש הנקודות

השבוע מאורעות
 באתלטיקה־קלה ״הפועל״ שיאי שני ■

ברחו שהתקיימה אחת, בתחרות הושגו
 פד פנחס של שיאו הספיק לא עוד בות.

 קבע וכבר להתאזרח כפר־חיים, בן לונסקי,
 את יורה פנחס חדש. שיא ספורטאי אותו

 מ״צ) (הוא בכוח מלווה בטכניקה הפטדש
 — מטר 34.91 — הקודם שיאו ולפיכך

 36.11 — החדש השיא לעומת בצל עומד
 קובעות כלל בדרך שהן הבחורות, מטר,

 את נטלו האחרונה, בעת והטון השיאים
 קליינמן דליה הפתח־תקואית השני. השיא

 שיא את שפרד, והיא בריצתה ממהרת
 בלהה :כפולה בבעלות (שהיה ״הפועל״

 13.2 — אחת בשניה הרשלר) ורות סיני
 שעוד הוכיח, טבק דוד הקיבוצניק שניות.

 :ריצות בשלש שזכה בעת ליחו נס לא
 11.2( מטר ■100 שניות), 7,0( מטר 60

שניות). 54,0( מטר 400ו־ שניות)
 גנבים אחרי ,לרוץ הפסיקו השוטרים ■

 לכדורגל הליגה הכדור. נגד במסע ופתחו
תע המשטרה. ממחוזות נבחרות 7 המקיפה

 המפקח שם את הנושא גביע לאלוף ניק
ב צועדים בינתיים המשטרה. של הכללי

נקודות. 5 כשברשותם התל־אביביים, ראש
■  מהצה״ל יותר זריז הצרפתי הצבא י

 ״הפועל״ מרכז הזמנת ולפי בכדורגל,
קבו מרץ חדש של השניה במחציתו תבוא

 הבא האמנים שזרם (נראה צרפתית צה
הכדו לאמני־הכדור). גם קסם לישראל
 שהקימו חיילי־הצבא, הם הפעם רגלנים
ב ישחקו הצרפתים לשמה• ראויה נבחרת

 הים גביע על המשחקים במסגרת קהיר
בישראל. לביקור יסורו והם התיכון

?יוזאן וחרוץ (ימיו) מלמד
ברגליים פגיעות

י שניאוח <באמצע והכדור חודורוב
 ירך על שיק נוכזת

חרה.
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