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 מגרש או לילינבלום רחוב כאן, ״מה
 שבאו הצופים ממאות אחד שאל ?״ כדורגל
 חיפה — פתח־תקוה הערים במשחק לחזות

העצמאות. גביע על
 הצמא הקהל זכה אשר עד עברו דקות 30

 הפתח־תקואי, המגרש את שמילא לכדורגל,
 השדה. על עולות הקבוצות שתי את לראות
 בחדרי שנערכו סוערים ויכוחים לכך קדמו

 המקומיים. ומכבי הפועל נציגי בין ההלבשה
הנבחרת. הרכב : הויכוח נושא

 אשתקד שזכו המצויינות, הקבוצות שתי
 המשותף להרכבם הודות בגביע נאה בצורה

; השווה לעמק השנה הגיעו לא והמוצלח,  
 לו הסכים לא משלו, הרכב הציע מכבי כאשר

 המשחקים, חוקת שלפי ההתאחדות, הפועל.
 ימים כאלה במקרים הצדדים בין לפשר חייבת
 לאחר גם עזרה לא התחרות, לפני מספר

 ניסו, המגרש. על הכבדים תותחיה שהופיעו
להס הפועל את לשכנע הצופים, קהל לעיני

 שהוצע ההרכב עם שהזדהתה להחלטתם, כים
בתחילה.
 עצמו שיתף לא בתוקף, סרב הפועל אולם

בל ממכבי שחקנים 11 התוצאה: בנבחרת.
ומ הפועל נבחרת נגד למשחק הופיעו בד

נת חלפה, לא עדיין הסכנה אך חיפה. כבי
 שלא חיפה, נבחרת מצד הפעם שוב, גלתה

זיל זלמן מכבי שחקן של לשיתופו הסכימה
 סולק זה מכשול גם בעונש. הנמצא ברשטיין,

ודברים. דין לאחר
הו מכבי : נוספת תקלה באה מכן לאחר

 נבחרת של לזו דומה כחולה, בתלבושת פיע
 חולצות הביא מיד, הוזעק מיוחד רץ חיפה.
גדול. מכבי סמל בעלות לבנות

 הן לקבוצות, הקהל ציפה המחצית כתום
ה הסכום את דרשה חיפה : הסבה עלו. לא

 הפתח־תקואים המשחק. סיום לפני • לה מגיע
כמ הוא לתשלום המתאים הזמן כי סברו
מהי הוזעקו שוב העסק. סיום לאחר קובל,

הצדדים. בין פשרו ההתאחדות, ראשי ציע
 ראו דקות, 180 הצופים ישבו הכל, בסך

 בלעדיו. השני כדור, עם האחד משחקים, שני
למדי**. מענין היה הראשון המשחק

ת אסור חיו ח ד טו ב
קבו ביניהן תיחרו קיומן, שנות 15 במשך

 רמת־גן ומכבי הפועל של הכדורגל צות
 שהיו כיון פעמים, עשר מאשר יותר לא

בש מכבי בראשונה הפועל נפרדות, בליגות
כמנצח. הפועל יצא בכולן ניה.

 למגרש שתיהן את הגורל זימן שנה לפני
 הישראלי הגביע משחקי החלו כאשר אחד,

ש מכבי, הליגות. כל קבוצות השתתפו בו
 סוף סוף לנצח קיוה טוב, בכושר אז היה
מיני בתוצאה נוצח אולם המקומי, יריבו את

מתח. ובעל ער משחק לאחר ,2:1 של מלית
 הקבוצות שתי ראשי ישבו כאשר השבוע,

 גביע לתחרויות רמת־גן נבחרת את להרכיב
יד הפועל כי מראש ברור היה העצמאות,

נצ לאחר ביחוד המקומות, מרבית את רוש
 לפני )4:0( תל־אביב ביתר על הגדול חונו

שבועיים.

 מההכנסה. אחוז 50 •
פתח־תקווה, לטובת 2:3 **

 להציע אלא ברירה נותרה לא מכבי לנציגי
 ידעו, הם הקבוצות. בין מבחן משחק עריכת
 הקבוצה ברמת גדולה ירידה חלה כי אמנם,

 מנוצחים לרדת קיוו אולם האחרונה, בעת
 בייצוג אולי, לזכות, נמוך, שערים בהפרש
בנבחרת. יותר מכובד
 בבמשחקים שלא כשלום. הסתיים לא

בחפ בטוחים הפעם המכבים עלו הקודמים,
 שאפשר. כמה עד מעמד להחזיק החליטו סדם, •

 רמת־ צופים מאות לעיני המשחק משהחל
מהתק המנוסים, הפועל שחקני נדהמו גניים
כר כי, סברו אולם יריביהם, של המחץ פות
 יחיאל מששלח אך בשלום. הכל יסתיים גיל,
 רחוק כדור מכבי, של המרכזי הרץ מנר,

 של רוחם ירדה לרשת, והחדירו השער לזוית
 מקומות את להחליף שהחלו הפועל שחקני

שספ נוספים, שערים שני לשוא. שחקניהם.

 הנצ־ שרשרת את סיימו השניה, במחצית גו
הרא מהליגה הקבוצה של הארוכה חונות
הק בבתי הערות השיחות את חידשו שונה,

 ישחק מי : השיחות נושא העיר. במרכז פה
י רמת־גן בנבחרת עתה

עסקנים
ת מקצה צ ק ל
נח תל־אביב הפועל של הכדורגל קבוצת

 הזוהר תקופות יציבה. לבלתי מכבר שבה
 פרקי תוך לסרוגין, עליה באות היו והשפל

הו מנהלה נחשב יותר ליציב קצרים. זמן
 גדול תחבורה משרד בעל קליוט, זלמן תיק

בתל־אביב.
 העלה המעש, איש ומתמיד מאז היה קלייט

 מאחורי נכבדה. משקית לרמה הקבוצה את
 לפעם פעם מדי שלח פרסום, וללא הקלעים,

 הגיש לארץ, לחוץ עצמו) (ואת קבוצתו את
להם. ראויים היו תמיד שלא טיולים לשחקניו

ב מסכסוך בתוצאה מספר, חדשים לפני
הת מתפקידו, קליוט פרש הקבוצה, הנהלת

 נמשך השבוע הפרטית. לעבודתו יותר מסר
 תל־אביב. מכבי הנהלת ; אחר מקום אל האיש
חי אשר הקבוצה את לשרת הסכים קליוט

הספורטיבי. יריבה שהיה למרות תמיד, בב
יו מכבי : החדש לשידוך ראשונה סנונית

אירו ארצות בכמה גם יבקר לאנגליה, צא
אחרות. פיות

א ל ם ל די ק ת
 הארצית הליגה במשרדי נתקבלה, כאשר

 בשפה כותרת בעלת הזמנה לטניס־שולחן,
 משלחת לשגר ישראל נתבקשה בה הרומנית
תח מיד נערכה בבוקרשט, העולם לאליפות

הל הנבחרת לקביעת רבת־משתתפים רות
אומית.
 מטובי שנים כי הוברר התחרויות בתום
נכ פינברג, ויהודה ורדי יצחק מכבי, שחקני

 בכל ניסו מכבי עסקני מהנבחרת. הוצאו שלו,
הס כמקרי, הכשלון את לתרץ השפעתם כח

 בין־לאומי, נסיון בעלי הם השנים כי בירו
עמ הפועל נציגי אולם נוסף. למבחן ראויים

ה תחרות שרק טענו שלהם, על בצדק, דו,
 כמוסכם ההרכב, את קבעה הרשמית מבחן

מראש.
 הנבחרת, שחקני שמות פורסמו השבוע

 לא אליה שצורפו ופינברג ורדי : ביניהם
 דיון לאחר אלא המלבני השולחן גבי על

העגול. השולחן גבי מעל
 נשיא דויטש, צבי יצר תקדים ללא מעשה

 המפוסמ׳ת הנעלים חנות ובעל התאחדות
 ורדי, לטובת הנסיעה על ויתר כאשר בני,

 לעתים שרק (הגם מסוגל עסקן גם כי הוכיח
ספורטאי. להיות רחוקות)

 והדיונים הויכוחים כל כי התברר השבוע
ביט בה, חזרה רומניה ממשלת לשוא. היו
 של טניס־השלחן נבחרת ההזמנה. את לה

בבית. תשב ישראל

איגרוף
ר מה ב ד י שיקון ב

 חלק החורף בעונת הסופגת לטבריה,
 הבאים הארץ אזרחי של מחסכונותיהם ניכר

ה בבתי ולנוח לבלות במעינותיה, להתחמם

 בילוי השבוע נוסף שלה, וההבראה מלון
איגרוף. תחרות :הבילוי נוסף.
ו ערב חליפות לובשי בחלקם צופים, 500

לה אלישבע לאולם באו חשופות, שמלות
 הם הערב. של הראשונה מחציתו את רוג
האחרו בשורות היושבים כמו התרגשו לא

 ההצגה, כי מצאו אולם יותר, הזולות נות,
 תל־ מכבי מתאגרפי היו הראשיים ששחקניה

 מחיר את הצדיקה טבריה, וביתר אביב
ששלמו. הכרטיס*

 ומשמחת נוספת חוליה שהיתר. ההכנסה,
 של האחרונות הגדולות ההכנסות בשרשרת
הכפ ספורט כי הוכיחה האיגרוף, התאחדות

 ובפחות מהירות ביתר להתעשר מסוגל פות
ה כאב הכדורגל. ספורט מאשר כאב־ראש

העסק ראשי את להטריד העלול האחד ראש
 המתאגרף אולי, יהיה, הימים, באחד נים

כ מאד פופולארית בדרישה שיבוא הראשון
?״ שכון בדבר ״מה : בארץ יום
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הח מי : שואלת עממית פורטוגזית חידה
 ? הסכין או האבן, הניר, — השלושה מן זק

 הסכין כי ביותר, פשוטה אינה התשובה
ו האבן את עוטף הניר הניר, את חותכת

הסכין. את מקלקלת האבן
 שאלה שואל האמריקאי, המחזאי או׳ניל,

 אבר ,75( האב ? החזק מי : נוקבת פחות לא
(הדו הבן בניו, על השולט ועריץ) עיקש

ה על השולט רוק״) ספות ״כשתי לאביו מה
 האב, של השלישית (רעיתו האשד. או אשד״

 השולטת קשר.) אופי בעלת היא וגם ;צעירה
 הזד. המסובך במקרה התשובה י בעלה על

 המוצג מערכות בשלש טראגי במחזה ניתנה
•*. הקאמרי התיאטרון ידי על

 :גיאומטרית בעיה לפני עמד התיאטרון
ש בן צלעות, שוה משוכלל, משולש לחבר
 שתי הדרמה. יסוד את המהוות נפשות לוש

 של בידיהם נתונות היו המשולש של צלעות
 הלא־ והשחקנית לביוש זלמן המצוין השחקן

 השלישית הצלע אך מרון. חנה מצוינת פחות
ב בן־עמום עמנואל במקצת. צולעת היתד,

 עם להתמודד הצליח לא הבן של תפקיד
המשחק. ותורת הגיאומטריה חוקי

הו להצלחה זכה הזה העקום המשולש
ש שהוכיח פריי פיטר של הטוב לבימוי דות

בעליה. נמצאת הקאמרי של האמנותית רמתו
 היד, לא הקהל של תענוגו הכל, למרות
נבו מהאולם יצאו רבים צופים — מושלם,

 אלא ההצגה, שלא לשער יש במקצת. כים
 בכך. אשם עצמו המחזה של המיוחד טיבו
 רבה במידה צפון היצירה של הדרמתי הכח

 אבר של והפולחנית החושנית בהיצמדות
 זד. מסוג חזקות רגשות ורכושו. לאדמתו

 האם הממוצע. הישראלי לאזרח למדי זרים
 קלה שאינה חידה זוהי י הדבר רע או טוב

הפורטוגזית. החידה מן לפתרון

. ז * י ״ ל
 או׳ניל. יוג׳ין מאת האילנות בצל **תשוקה

 סיטר : והצייר הבמאי בורלא, יאיר : עברית
פריי. .

חיפה - פתח-תקוה כמיפגש ושחקנים עסקנים כין הויכוח
הצגות שתי — אחז בכרטיס
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ץ ב ש זהירות ת
 תשבץ של נכון פתרון עבור לאילת, בטיסה
 ברכה רח׳ קרני, נאוה הפותרת זכתה הזהירות,

,תל־אביב. פולד
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