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 בעלי התאחדות נשיא הכחיש שעבר בשבוע
 בתוקף שנקר, (״הזק!״) ארי" ד,תעשיה,

 האופוזיציה ניצלה כאילו השמועות את רב
 להתמרד כדי העדרו עובדת את בהתאחדות

 : ברוגזה שנקר טען העסקים. רשום צוו נגד
 להתיעץ מבלי מאומה עשו לא חופשתי ״בעת
 של בדמיונם רק קיימת אופוזיציה אתי.

ה איש נגד מכוון היה הרוגז העתונאים.״
 אריגים יצרן רוזן, מקם המובהק אופוזיציה

 שאינה עובדה מפיו, מש אינו עבה שסיגר
אליו. הנשיא של לחיבתו מאומה מוסיפה

ל עתה זה שמונה הופשטטר, אפרים
 נכנס המשטרה, של הפלילית המחלקה ראש

מ שהחלים לאחר החדש לתפקידו השבוע
 הקומה מגג נפל כאשר לו שנגרמו פצעיו
בגליל. המשטרה מבניני אחד של השניה
 עוזרו מודאי, סרן רב במדים, אחר איש

 בלונדון. ישראל בשגרירות הצבאי הנספח של
 ארושיו על הודיע בלבו, אחר, במקום נפגע

הראל. מיכל לשעבר היופי למלכת
 ממתן התוזמק צ׳פלין שצ׳רלי לאחר
 עתוני פרסמו מוצאו, בדבר ברורה תשובה
דון  של הוריו :הבאים הפרטים את לו̂׳
 לאנגליה היגרו סונשטיין ומרי צ׳רלס צ׳פלין,

 סברה שנה• כ־ססז לפני המזרחית מאירופה
 מוצאו בדבר במספר, המאית לפחות זאת,
 פחות הדעת על מתקבלת אינה השחקן, של
 לכל «כתד, לא האחריות, 99מ־ יותר או

צ׳פלין. של מצדו תגובה
 החדש השר של (הדואר) החדש משרדו

 עתונות. בקצין זכה נורוה, מרדכי הרב
 המזרחי, חבר )60( שלמון מיכאל האיש
 שנתיים. לפני ארצה שעלה ותיק ציוני עסקן
 בשפה הישראלי היומי העתון אויקלם, כתב

 בפרס סוף סוף זכר, שלמון ״מר : ההונגרית
ה החזון בשרות ,והמתמיד הרב עמלו על

ציוני.״
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 באם כשנשאל עגנץ, הנח) (עדש׳׳י אמר
הירו שבתלפיות לחווילתו להחזיר ברצונו

ש הכרכים 5000 בת ספרייתו את שלמיות
 :המצור בימי העיר, במרכז במרתף הוטמנה

 אינני במקומם. הספרים את השאירו ״לא,
להם.״ עבד להיות רוצה

 דורי, יעקב רב-אלוף השבוע כשהופיע
 הטכניון, ומנהל העצמאות מלחמת רמטכ׳ל
 מחידוש מבקריו הופתעו בטכניון, ■ במשרדו

 המ״מים קורם בוגר בסיכת דורי הנהיג אותו
 העלה :מעילו בדש תמידית עונד שהוא

הכ ד,וזהב• כסף, העשוייה החרב את המקיף
 חשוב השלום, מבשר העלה, : המשוערת וונה
ד,קוטלת. ד.חךב מן

 שכבר בורג, יוסף הד׳׳ר הבריאות, שר
 בבכרו בעבר, הפיוטיים כשרונותיו הוכיח

 השתמש רגיל, מכתב על חרוזים כתיבת
 שביתת על שמע כאשר :מלים במשחק שוב

 שמשון, למלט החדש חרושת בבית העובדים
 תהיה שמשון אצל כי ״חוששני : ד\.יב נאנח,

דלילה.״ תוצרת

כדורגל
□ חוור הכו־וד שלו ב

 ישראל נבחרת הפגיזה לערך שנתיים לפני
תוצ את קבעה התורכית, הנבחרת שער את

 לעו" שערים בחמשה הבין־ארצי המשחק אות
 ראשון גדול נצחון זה היה לזכותה. אחד, מת
 לסנסציה גרם הצעירה, המדינה ספורטאי של

ה נציגי להעמדת בעולם, הספורט בעתוני
 בארצו ד,בקורת שבט תחת התורכי כדורגל

 גרמה המדהימה מפלתם אתא־תורק. של
ב הצביעו והקהל העתונות :אנטולי לרעש
הספורט למנהיגי קראו שחקניהם, על אשמה

התורכית. הפרסטיג׳ה על לשמור
 האתונאים. נגד המשחקים בשני שקרה מה
 הישראלי לכדורגל הזכיר ושבת רביעי ביום

 זכו לה כעס של מנה לאותה ראוי הוא כי
שנתיים. לפני התורכים

ת 90 קו ל ד הסו□ ע
 כדאי כי קט לרגע אף לעצמו שתאר מי
 לירה לשלם עבודתו, מקום את לנטוש היה

 במשחק נוכחותו את להבטיח מנת על וחצי,
 התאכזב שעבר, ד׳ ביום אתונה—אביב תל

הצ לא הישראלים של הגדול הנצחון מרה.
 הקרב את שתקף השעמום על להאפיל ליח

 מתח חסרת הצגה למעשה זו היתד, החד־צדדי.
 ל־ רק הועילה עכבר, אחר חתול רדיפת של

גדו מנה מעצמם שחסכו הצפרניים, מכרסמי

 את שהסעיר האחד הדבר עצבנות. של שה
ב ששרר האיום הסדר אי : הספורט חובבי

 ותגרות, לויכוחים גרם הישיבה מקומות
 הצד מן עומדים יקרים כרטיסים בעלי השאיר
 מקומותיהם בעוד המשחק, זמן כל במשך

 שהיה אולי, האחד, אחרים. ידי על תפוסים
 ראשה קריניצי, אברהם היה טוב רוח במצב

 ישראל של המפתיע שבחסרונו גן, רמת של
הראשונה. בבעיטה נתכבד רוקח
 כבר כי עז, להמשך זכתה לא בעיטתו אך

ה ״החיה ביוונים פגעה הראשונות בדקות
 הגנה את לחלוטין בילבל גלזר שייע : רעה״

ל עזר שערים, שני מרגליו הבקיע היריב,
השלישי. את להשחיל סטודינסקי, צבי חברו׳

האתונאים והמגינים גדזר שיין!
המולה־ ביצירת ראשון

 גם התנדף ואתו פלאים ירד המתח מכאן
 הצופים רבבות שתי רצו אותו היפה, המשחק
להתק קורבן נפלו אתונה כדורגלני לראות.

 שערים שני השניה במחצית ספגו הפתע, פת
 יומם היה שזה אביבים, התל בעוד נוספים,

 כמעט שהגיע הכדור את יפה נצלו המוצלח,
ב הטוב משחקם את סיימו לרגליהם, תמיד
 גולדשטיין, יוסקה :דופן יוצא מבהיל. זלזול
 על ביותר הטוב כשחקן שהוכתר המרץ שופע

הדעות• לכל המגרש,
ה מ ק נ ד

 מרס המלחמה אל זה היה האם :תהו הכל
 את שהפכו אביב תל של עשר האחד או

 לאחר בלבד ימים שלשה כי פיה. על הקערה
 מענה, ללא שערים חמשה היוונים שספגו

רמות לתשואות זכו לגלוג, של קטנה לא מגה

 נצי כשבאמתחתם ביפו באסה ממגרש ברדתם
•. מראש משוער בלתי חון

 השבדית מאלמא נגד המשונה המשחק מאז
 של לגל ישראלית נבחרת זכתה לא עוד

ה להם שזכתה כשם ולעג בוז קריאות
 היו אתונה. נבחרי מול השבת שעמדה קבוצה

 בכדור לבעוט שניסו צללים עשר אחד אלה
 מדי רב היד, הבטחון ממנו. להפטר מנת על

 מרכיבי של האחריות רגש את שיפעיל כדי
 לכמה הזדמנות נתנו לבם' שברוחב הנבחרת,

 בזאת אך יכלתם. את להראות משנה שחקני
 כי מיד שהוברר לאחר גם כי די, היה לא

 הקבו־ של בדרכה חמור מכשול הוא ההרכב
• ההכרחי את לעשות לנכון מצאו לא צד..

 מש־ ביותר. החזקה הנבחרת את להעמיד
ה לסיום כי לדעת נוכחו מתרדמתם נתעוררו

 הישראלי שהשער דקות, כעשר נותרו משחק
לשנותו. קל שלא מאזן פעמים, שלוש הובקע

 האתונאים, מבצעי את להעריך ידע הקהל
 הם עצמם. על כמה סי ספק ללא שהתעלו

 השליטה יותר. עזים מהירים, רעננים, נראו
 יריביהם את העמידה מדוייקת, היתר, בכדור
 שייע אף המחץ. התקפות מול אונים חסרי
קי לתפקיד הראשונה במחצית שנדחק גלזר,
 ה־ הסטופר ידי על כראוי נשמר ימני, צוני
 ד,טוב היה זאת למרות השניה. במחצית יווני

ביצי לו שני אין כי שוב הוכיח שבקבוצתו,
 היו חבריו שאר היריב. ליד'שער המולה רת

כסיד. חיוורים
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