ס פ ו ר ט
כדז רנל
גד!.־ שי ח ק 3פנ■ \ ר ו ד
רבע שעה לפני התחלת המשחק הידידותי
מכבי—הפועל תל אביב ,היו עדיין הרבה
מושבים ריקים ביציעי האיצטד היפואי• מע
בר לגדרות לחמו אלפי חובבי כדורגל מלחמה
נואשת לכבושן של שתי קופות זעירות ,ניסו
בעזרה ידיים ומהלומות להשיג את הכרטיס
הנכסף .היתר ,זו חוליה נוספת בשרשרת ה 
ארוכה של זלזולים בקהל הממלא את הקו
פות ,זוכה נוסף לכדורגל לא משובח ,גם ל
יחס מחפיר מצד קברניטיו.
כאשר החל המשחק במהירות מסחררת
היה נדמה כי לקהל הובטחו  90דקות של
דו־קרב מרתק .אך האכזבה היתד ,גדולה .ל
אחר ששתי הקבוצות הבקיעו כל אחת שער
אהד ,ברגעיו הראשונים של המשחק ,הסתפקו
בכך .בסופו של דבר היתד ,זו חזרה בלתי
מוצלחת להצגת הבכורה שתערך בשבוע הבא
כששתי היריבות ד,מושבעות תפגשנה במש
חק ליגה.
הקרב הוכיח שוב את ירידת מכבי ,אלוף
ישיאל ,את עליתו האיטית ,אך העקבית של
ר,פיעל .היחס ההפוך התבטא גם בשחקנים
עצמם .הפנים החדשות שהופיעו במכבי בלטו
יפה בין שורת החלוצים המפורסמת .לעומתם
היו הוותיקים עמוד התווך של קבוצת הפועל,
הכפילו את מאמצם כדי לכסות על חולשת
חבריהם הצעירים.
לאוהדי מכבי ,שרצו לראות את שייע גלזר
מבקיע שערים ,נכונה אכזבה• החלוץ הדינמי
שרצה לעלות יעל עצמו מסיבת ׳נוכחתו
של אורח מתורכיה • הצליח לגלגל שער אחד
בלבד ,נפצע בראשו ונשלח לטפול בבית־
חולים .עד אז נבלם היטב על ידי מגן הפועל,
משה מלמד ,המכיר את כל תעלוליו של
שייע.
חסידי שתי הקבוצות שקיוו עד הרגע ר,־
אהיון לנצחון קבוצותיהם ,לא שיטו ברוחם
כדוגמת השחקנים ,וכאשר נפצע שוער ה
פועל ,יעקב חודורוב העיר אחד הצופים ז
״הלואי שלא יקום עוד.״

שעה לאחר תחילת המשחק .ג׳וני העובר ל
בית החולים הסמוך ,וחסרונו פגם בכך ב
אופן ניכר ביכולת הקבוצה.
יאחר המשחק ,שנסתיים ב־ 0:1לטובת ה־
פיעל ,כתוצאה משער מקרי של משה הנדלר
במחצית הראשונה ,טען יצחק )״פצלה״( צבי,
המקשר נמוך הקומה ,הצעיר ) ( 17בקבוצה,
שבלט במשחקו הנבון  :״לפחות שלא יקראו
לזה משחק ידידותי.״
לא שלט בקבוצות  :השופט החדרתי כהן,
שנטה להתחשב יתר על המדד ,בצעקות הצו
פים .דוגמה  :כשפגע מגן הפועל אליעזר קיך
בראשו של חלוץ המכבי קלין ברחבת ה־16
שרק השופט ,התכוון להעניש את הפועל כ
בעיטת  11אך למשמע צעקות אוהדי הקבוצה
שינה את דעתו ברגע האחרון ,ידע ,כעונש,
בעיטה לא ישירה ,המורידה בהרבה את סכויי
כבישת השער.
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במ שפחה
האדם האחד שהביע בגלוי אהדה למבצעי
הפיצוץ בבית הצירות הסוביטית היה ע ר י
ז׳כוטינסקי ,בנו של המנהיג הרביזיוניסטי
המנוח ,ומרצה בטכניון העברי בחיפה .אמר
ז׳בוטינסקי  :המעשה יהיה סימן מעודד
למליוני היהודים בברית המועצות ,שיראו
בכך נסיון נועז של מדינת ישראל להתמודד
עם ברית המועצות .תוצאה טובה שניה :
המעשה יחיש תהליכים קיימים ,יעזור לגלות
מי הם אויבי המדינה.
קצין המשטרה ,עמום כן־גוריץ ,הביע
את דעתו על המערכה הצבורית המתנהלת
נגד ירחון המשטרה) 999 ,ראה במדינה(.
תגובת בן־גוריון הצעיר  :אם יחליטו לס
גור את הירחון ,לא נוכל לשנות את הדבר.

י

0

של פרשן ג׳רוסלם פוסט ,רוי )דוד קורטגיי(
אלסטון .בהגיע שר החוץ משה שרת
)ראה במרחב( לטכס חנוכת כפר הפליטים
הערביים ליד רמלה ,לחץ את ידי כל הנכ
בדים .אחר ניגש לשולחן הנשיאות הריק,
הפנה תשומת לבו למוניקד ,ששכבה על
מזרון אורחים על הארץ ,נפנף לה בידו
בידידות.

ה פ ש ר ר שמי
הרב צוייג ,מנהל מחלקת הכשרות בר
בנות הראשית ,נטש את חזית המערכה
האנטי־חזירית ,התפטר מתפקידו .גרם לס
ערת רוחות כשטען שהבשר המובא מחוץ
לארץ ומוכשר שם ,אינו אלא טריפה.
על טריפה אחרת הודיעו המתדיינים על
איסור מק״י .שמואל מיקונים הגיע

אתלטיקה
די צ ה

ל ה מדרון

על האתלטיקה בארץ נפוצה אימרה ידועה:
אם האתלטים עצמם לא ישבו על היציע לא
יהיה בכלל קהל.
הספורט הבלתי מושך ,משך אליו השבת
 150אתלטי מכבי ,קומץ קטן של ילדים משו־
גע־ם לספורט וקרובי הספורטאים.
בסיומו שי בוקר גדוש שיעמום שהפך ל
שיעור למתחילים ,לא הכיל כל קרבות מעני־
נים ,היה המאזן החיובי היחיד מבצעיהם של
קומץ ספורטאים מוכשר ,ביניהם של ברוך
חבט בהדיפת כדור ברזל.
אח המהירות בה מדרדר ענף חשוב זה
אפשר למדוד על ידי מכשיר פעוט  :סטופר.

טניס ש 1לחן
ה כנו ת ל ל א ת כ ל י ת ל
כאשר נתקבלה במשרד ההתאחדות ,ההזמ
נה להשתתפות ישראל באליפות העולם ב
טניס השולחן ,הוחלט לערוך משחקי מבחן

כתבת ״טייס״ מוניקה דן
אחר הלחיצות — נפנוף יד
אם יחליטו להשאירו ,תשפיע כל המערכה
לטובה — היא מהווה פרסומת מצוינת
לעתון.
אמו של עמוס ,פולה כן־גוריץ ,ניסתה
להשפיע על נשיא התאחדות בעלי ר,תעשיה
א ר י ה )הזקן( ש נ ק ר ,לבל יתפטר מתפ
קידו בלחץ ד,אופוזיציונרים הצעירים ,הע
לולים לגרום צרות רבות לבעלה.

ארצה ,באביב  , 1921באורח אסור  :אחר
שהשלטונות הבריטיים אסרו את העליה זמ
נית׳ עקב מאורעות  , 1921יצא מיק ונים את
אלכסנדריה ,נמל המעבר אליו הגיע מרוסיה
מולדתו ,הסתתר בקרון פחם שהילך בקו
קנטרה—לוד ,עלה בדרך זאת לארץ ישראל.
למתנה נאה מחבריו זכה נעמן סתוי.
קצין משטרה וסגן־אלוף צד,״ל ,שפרש מתפ
הצבאי של נצרת.המתנה :
קידי כמושלה
שעון זהב.

זכר הפצצה במשרד החוץ כתגובה על
השילומים מגרמניה ,הועלה על ידי ח״כ
יוחנן בדר שהתריע בזמנו כי שילאנסקי
אינו נמנה על מפלגתו .בדברו על המלחמה
הפושרת בקומוניסטים ,אמר  :״בו בזמן ש
חבר שלנו יושב בבית הסוהר...״
אנטי־קומוניסט אחר ,קריין אנגלי בקול
ישראל ,הנרי לזנובר ,נאסר על ידי ה 
משטרה ,המשיך בנאמנות למלא את תפקידו
כקריין בהשגחת בלשי המשטרה שישבו
באולפן .אחת הידיעות ששידר  :הודעה על
מעצרו הוא.
קריין קול ישראל אחר ,עמיקס גורכיץ,
שלא היה אנטי־קומוניסם ,הצטרף למפגיני
האהדה לצירות הסובייטית ,פוטר במהירות
מפתיעה מתפקידו הממשלתי .הסיבה הרש
מית  :הוא הודיע כי הוא חולה ,נעדר מתפ
קידו בתחנה ,השתתף אותו זמן בהפגנת
האהדה.

ב או:ני צ חו

מ׳קרופונ־ם פ!ד*טי*□

אשר בלוט ,יעקב שוייצר ,שייע גלזר והכדור
במקום הצגה מיוחדת — אלונקה'
חידורוב המשיך ,כעבור דקות ספורות,
לשמור על שערו .הצופה הובל ,נטול הכרה,
אל מעבר לחומות האיצטד.

ה שופ ט האוין ר ק ה ל
כשנשמעה שריקת הסיום ,במשחק הדרבי
החיפאי השבת ,נשמו  2500הצופים לרווחה.
הסיבה  :הקטטות המרובות בין שחקני שתי
הקבוצות )מכבי והפועל( לא הגיעו לכלל
מכות ממש.
משך שנים הסתיימו משחקי הדרבי בחיפה
בנצחון הפועל ,ורק לפני שנתיים הצליחו ה
מכבים לזכות בתיקו .נראה ששחקני הפועל
החלימו להמשיך במסורת נצחונותיהם בכל
מחיר ,וכאשר בתחילת המשחק ,שחקו שחקני
המכבי במרץ ,לא הססו מגיני הפועל ,הרבו
בפגיעות גופניות לא ספורטאיות.
הנפגע הראשון  :יונתן )ג׳וני( ד,רדי ),(19
ראש קבוצת המכבי וכובש השערים שלה,
שהוצא מכלל שמוש לאחר שספג בעיטה חז 
קה במתנו מלקלי שלנגר׳ רץ הפועל ,רבע
* אלברט גלזר ,יהודי עשיר ,ציוני וחובב
כדורגל מושבע ,אך אינו ,למרות שמו,
קרוב לחלוץ הישראלי.
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בין טובי השחקנים בארץ ,לקבוע על ידי כף
את חמשת הנציגים.
אך היחסים האידיאלים בין חברי הועדה,
שהיו למופת עד כה ,נתערערו עם סיום ה
מבחן .כאשר שני מועמדים בטוחים יצחק
ורדי ואפרים פפרבאום ,נציגי מכבי ,הובסו
במפתיע ,הוצאו מהחשבון על ידי כך ,ב א
ש ת התחרויות.
דרישתו של נציג מכבי ויושב ראש הועדה
צבי דויטש ,לתת לשחקנים המנוסים הזדמגית
שניר .להוכיח את יכולתם נתקבלה באדישות
על ידי עסקני הפועל שראו את ההצעה ,כנד
גוחכת ,הופיעו למבחן אבל לא מצאו את
שאי נציגי מכבי ,ביניהם אלוף הארץ ,שמחד,
פינקלשטיין ,שהחרימו ,לאות סולידריות עם
חבריהם ,את התחרות.
ככל עגלה טובעת בבוץ המצליחה לצאת
ממנו עד לביצה השניה ,בא המושיע שצינן
את הרוחות והשכין את שלום הבית שהופר.
המושיע  :ידיעת יום ששי על ניתוק היחסים
עם ברית המועצות .אליפות העולם עומדת
לה,ערך בבוקרשט ,בירת רומניה ,וההכנות
לקראתה ,מצד נבחרת ישראל ,נראות קצת
בלתי מציאותיות.

האין ה ט תונ א׳
ששה שבועות אחרי שהופיע ,ביוזמתה,
הגליון הראשון של דבר השבוע בסגנון מחו
דש ,תקופה שהיתה גדושה חלוקי דעות
בינה לבין אוהדי הקו הישן של העתון ,הו
דיעה עורכתו ,רינה דפני) ,אשת דובר
משרד החוץ ראובן דפני( על הפסקת המא
בק .היא התפטרה מן המערכת.
עתונאי אחר שהתיחס בקרירות אל עתוגו
היה אורי קיסרי ,לשעבר בעל ועורך
העולים הזה ,שבילה את השנתיים האחרונות
בפאריס ,ככתב הארץ .רק חמשה ימים אחרי
שיבתו ארצה ,השבוע ,הודיע על כך הארץ,
תוך ציון ששימש )בלשון עבר( כתבו .ה
סיבה לדעת עובדי אותה מערכת  :חתול
שחור עבר בינו ובין עורך העתון ,ג ר ש ו ם

שוקן.

עתונאית שלילשית שזכתה השבוע לת
שומת לב מיוחדת היתה טוניקה דן,
סופרת השבועון האמריקאי מ״ס .ואשתו

ביפו גרם שאחד הקצינים
גל הפשעים
המוכשרים של המשטרה יעקב קנר הו
עבר מן הנפה הצפונית בתל־אביב לשמש
מפקד הנפה הדרומית .אמר קצין משטרה
גבוה  :אם קנר לא ישתלט על המצב ,אז
אף אחד לא יצליח.״
הבישוף הקתולי האמריקאי פולטון שין,
בלונדי יפהפה ,זכה בפרס כשחקן הטלביזיה
אמר שין  :״אנירק עובד
הטוב ביותר.
למען האלוהים ובניו.״
שחקנית קולנוע חדשה נתגלתה השבוע
למבקרי קולנוע מגדלור ,תל־אביב ,בדמותה
של שחקנית התיאטרון הקאמרי אביבה
גור״שילה שהופיעה בסרט תעמולה נגר
בזבוז לחם בתפקיד של מורה חיננית.
כתבים בניו־יורק הודיעו על ביקורו הק
רוב של דוד בן־גוריון בוושינגטון לשי-
חות עם ראשי השלטון .אורח שני שיבקר
באותה תקופה  :ד,ליווה מוחמד נגיב.
בתוכנית התזמורת הפילהרמונית היש
ראלית צויין כי המנצח וולטר זיסקינד
הציל את מצבה של התזמורת כשנאות לבוא
ולנצח .נשכחה ,משום מה ,מציאותם של
כמה מנצחים מקומיים.
בביקורו של שר האוצר לו י אש>״-,,
במיתקני המחצבים בערבה שוחח עם מלוויו
על המצב הכספי ועל הדרכים לתיקונו .הצי
ביע על מרחבי הערבה  :״כאן קבור הכלב.״
מפקד משטרת שדה התעופה בלוד א ל כ ם
אלון בעל ההופעה הגברית שהופיעו לפני
חודשים אחדים בשעה השבועון לאשה
ואשר הצטיין ביחסו הנאה לעתונאיס זכה
השבוע בתפקידו החדש במחלקה הפלילית
לטפה באסיר חשובי  :יושב־ראש הליגה
האנטי־קומוניסטית חביב שיבר .התלונן
שיבר בפני העורך־דין שלו  :״בכלא לא
זכיתי למנה מספקת של אויר צח.״

