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ומבורכת טובה עזבת
העליה קליטת גלויות, קבוע שנת
צור המשק וביסוס הכלכלה ייצוב המדינה, בי
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:כדלהלן חדשים קורסים נפתחים באוקטובר, 8 ב׳, ביום
9 —למתקדמים )1 ;•כרית: - 6 .3 ב0 ער ב

ד׳) - ב׳ - (א׳ 10 - 8 - למשתלמים )2
ע)א5( בערב 5.30 — 4.30 — למתחילים )1 אנגלית: שבו ב

x( בערב 9 — 8 — למתחילים )2 בשבוע) 2
 של ח׳ ז׳, ו׳, ה׳, כתות לתלמידי מיוחדים קורסים )3

בשבוע) א 3 או 2( 4.30 — 3.30 משעה עממיים, בתי־ספר
באוקטובר. 8—7 ב׳—א׳ בימים והרשמה פרטים

בריסטול מלון
חל־אביב

וידידיו אורחיו לכל מאחל

ויצירה בניו גאולה, שנת

שחיה
מבושה מתו המארגנים

 אף. הקיפה לאום דגלי של ארוכה שורה
 פתח־ מכבי של המקושטת השחיה בריכת
 ברית־ שחיני ממאה יותר באו אליה תקוה,

מחי בכוניות ומכבי־הצפון מכבים־עתיד
ראשון־לציון. תל־אביב, פה,

 !,951 מכבי של בשחיה׳ הארצית האליפות
 שיא גם נקבע אגב דרך במהירות. נערכה

 100x3 למרחק מעורב שליחים במשחה
 דקות). 5:01,4( חיפה נערות ידי על מטר

 נותר ולקהל הפתעות הביאו רבות תחרויות
 התרגש הוא במנוחה. לנשום כדי מועט זמן

חופ שחיה מטר 100 תחרות את בראותו
 מחיפה, הבלונדיות התאומות שתי בין שית
 יכול אינו אחד ״אף : ליכטנטל ולילי אני

 שתגיע מי חשוב מה אז ביניהן, להבדיל
 נערי הבריזו מחיפה״, שתיהן הרי ראשונה,

 בנות על מאד כעסו הם ברית־מכבים־עתיד.
חיפה.

 לאגודה נקבע מיוחד גביע : הכעס סיבת
ומ המקסימלי הנקודות מספר את שתצבור

באלי זוכה שברית־מכבים־עתיד היא סורת
 לגלות חיפה נערי החליטו השנה הנוער. פות
 הנערות, את ושלחו כשחיינים כוחם את

משחה. בכל שישתתפו
 :פיגנבאום איזיד, החיפאים, מאמן הודיע
החי חפץ נקודות.״ ולצבור להגיע ״העיקר

 נקודות, 102 אספו והם בידם עלה פאים
 נערי .90מ־ יותר הבנות אגרו זה מתוך

 89ב־ להסתפק הוכרחו ברית־מכבים־עתיד
שני. ובמקום נקודות

 הנהדרים והגביעים המתוחה האוירה אך
 בכדור־ הגמר במשחק השחקנים. על השפיעו

 ופתח־תקוה חיפה מכבי קבוצות בין מים
הקבו בעיני חן השופט החלטות מצאו לא

 ומדי השני את אחד הטביעו השחיינים צות.
 כ־ ,ביריב להתנגש כדי מהם אחד צלל פעם

 הפך המשחק מפיו. מתמלטת אדירה ששאגה
 בשריקות. נתקבלו השופט והחלטות פרוע
 יפי־ שלא השופט על שמרו אף נערים שני

במקום. מציל נמצא שלא כיון למים, לוהו
 המארחים לטובת 4:5 השערים כשיחס

 במים. במכות השחיינים פתחו הפתח־תקואים
למאו בדומה הקהל, לעזרת קרא אף חלק

 הקהל אך הכדורגל, במגרשי הנהוגים רעות
 אהד הסביר להתרטב״, לי ״למה : נענה אל

בין כך בין ״הרי הצופים,  לא אחד אף כך ו
המסו התחרות, מארגני טעה, הוא ימות.״

מבושה. 1מת בתחילתה, דרת

כדורגל
לצבא התגייס השביעי

 במשחק שחזו הצופים מבין מעטים רק
 לפועל־ חיפה מכבי־נוער בין שנערך הכדורגל

 האחרון משחקה זה שהיה ידעו חיפה נוער
 היא זה. בהרכבה מכבי־שלמה קבוצת של

חברים. שבעה מאבדת
 להצלחה הקבוצה זכתה האחרונה בעונה

 משחקי 12 בכל ניצחה היא : רגילה בלתי
 שערים בסיכום אותם סיימה ששיחקה, הליגה
 ממשחקי באחד ניצחה הכוח־חיפה (את 3:75

 הנוער רבן הוכרזה הקבוצה ).0:15 הליגה
 שלמה שם על בגביע זכתה הצפון, במחוז

 היא שמו שעל מכבי־חיפה, שחקן פוליקמן,
נקראת.

האח השנים בשלוש שיחקו הקבוצה שחקני
 בשנה ב׳. ונוער א׳ נוער בקבוצות יחד רונות

הרא הנוער בקבוצת כולם שיחקו האחרונה
שונה.

 לקבוצה הנוער משחקני ששה יעברו עתה
 התגייס רון, צבי השוער שביעי, הבוגרת,

 שלמה, במכבי קשות יפגע זה אבדן לצבא•
עזור הבוגרים, קבוצת את יחזק  לתפוס לה י

א׳. בליגה מקומה את
ר י ע צ ן :ה  הוא העוברים ראשון .16 כ

 שנים, משך הקבוצה ראש הררי, (ג׳וני) יונתן
 הקבוצה בהתקפת החיה והרוח מרכזי חלוץ

מצ בפנימית שחונך יריביה, שערי ובהפקעת
מדל עמו הביא בספורט, לעסוק הרבה רית,
 בטניס, מצטיינות הופעות עבור וגביעים יות

 בן חזר שנים, ארבע לפני וכדורגל. איגרוף
 הספר בבית למד בחיפה, למשפחתו 14ה־

וכדורגל. בטניס עסק הריאלי,

כדורבסיס
לירות אלף ב־ס•' עבד
יו החודש הכדורבסיס ליגת סיום אחר

 בארצות־ הגדולות הקבוצות -מנהלי פיעו
 להוכיח וינסו הקונגרס ועדת -לפני הברית

 שחקני בחוזי מסוימים מגבילים כללים כי
החוקה תיקון את נוגדים אינם הכדורבסיס

 איסור ואת עבדות האוסרת האמריקאית
(טרסטי-ם). הגדולות החברות של ההשתלטות

 קבע כבר הקונגרס בועדת החברים אחד
 אך למחצה. לעבדות נתונים השחקנים כי

 שם בעל שחקן של מצבו את להגדיר קשה
 בעבדות, לשנה לירות אלף 40 של ומשכורת

מב רמועדונר שבינו החוזה שסעיפי למרות
שי על הזכויות כל את למועדון טיחים
להש או למכרו אפשר המקצועי. רותו
 את לקבל (בלי להופיע לו לתת לא כירו,

 מכך רצון שבע הוא אין ואם לכך) רשותו
אחר. במשהו להתעסק — בידו הברירה
 מעטים הם באמת גדולים שחקנים אולם

 אלפים ששת ישנם אך למדי. קלים וכבליהם
בהש חשובות, הבלתי בליגות שחקנים

 שמש־ החשובות, בשתי מאות לארבע וואה
 קטן שלהם המשא־ומתן כוח זעומה, כרתם

 לליגות לעבור סיכויים חסרי כמעט והם
הגדולות.
 הצורה זאת : המועדונים בעלי של ההגנה

 המועדונים, בין התחרות את לקיים היחידה
מדי לאיצטדים צופים מיליון 17ב־ המושכת

חיפה מבכי שהיינות
ימות לא אחד אף

ה כל יעברו ההגבלה סעיפי בלעדי שנה.
 העשירים למועדונים המצטיינים שחקנים

 יהיה לא כן מהמשחקים. ענין כל ויינטל
 כספים להשקיע הגדולים למועדונים כדאי

הטי שיטת לפי הקטנות, הליגות במועדוני
 הם אם צעירים, כשרונות מפתחים •בה פוח,

כרצונם. אחר למועדון לעבור יוכלו

ן 1 ר ט י ת
ת? שלטת במה הגבר

עו להקת על־ידי הורכב זקית תיאטרון
וס להומור במה בכך שיצרו חדשים לים

 (חורז בלצינות הראשונה, בתכניתם טירה.
 ההווי את מציגים הם * גמורה רצינות) עם

 בעברית לשבחים, אך עקום, בראי הישראלי
משובחת.
צפי שחור, בשוק מתרכז שההווי למרות

 מתמיד יהודי הגירה יצר באוטובוסים, פות
 המתגייסת מגוחכת תימנית לקנדה), :(הפעם

 הב: מאמריקה, דוד משותף, מטבח לעתודות,
 צריף על אפי זמר והשמעת דביזים רחת
ל הלהקה מצליחה החדשים לעולים הפח

 (מס־ למדי תפלות בהלצות אמנם שעשע,
התכ בפניני ובמיוחד קרובות לעתים מילה)

אידיש. המושמעות המעטות, נית,
ה האשד, את המשחקת נציץ, עלינה אך

ל ומחרפת לימין עוגבת באוטובוס, דחוסה
 צעירים מלמדת משתיקה, מרכלת, שמאל,

 והמופיעד. חיים אורחות ובוגרים נימוסים
 ה־ המשותף, המטבח בעלת הדירה כדיירת
 (האוהבת הבגדאדית שכנותיה את מחרפת

שמן) פלפל שום, ל (האוהבת והרומנית ו
שלי מלבד כי בברור הראתה ולרכל), דבר
 :נוסף במשהו שלטת היא בעברית, טתה

ובקהל. בבמה
 חיפתה לתכנית, שדרה חוט נותנת הופעתה

 שלא זמרים השמעת משעממות, תמונות על
לעניין•
 מוסיקת :התכנית להצלחת נוסף גורם
 מצו־ שהיו והתפארות התלבשות הלוואי,
יינות.

 קב־ונקי, חגיז, הייבלוס, — המחברים ♦
 ; מונה — כוריאוגרפיה ; פכלר — המוסיקה

 ;ברומברג — התפאורות ;שער — הצייר
קב־וקני. — ההצגה
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