
לוי חסיה רקדנית
ומסים קוקוס אגוזי פיליפינית, בחתונה
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כדורגל

הצרחת? שוב
ה מאמן נכנס בדיוק שנתיים לפני

 דוד קבלן של למשרדו פולאק, אגון כדורגל,
 רמת־גן׳ מכבי אגודת ראש יושב רוטשטיין,

 דקות לאחר אנגלית. כתוב מכתב לפניו הניח
 מעסקני כמה עם רוטשטיין ישב ספורות

 שלכם ״המאמן : הודיע אגודתו, של הכדורגל
 סקוטית׳ כדורגל קבוצת ארצה שנביא רוצה

?״ דעתכם מה
 הרמת־ חיובית. היתה שקיבל התשובה

 תוכל אלפים כמה של הכנסה כי ידעו גנים
 חיוניים. מתקנים כמה להקים להם לעזור

 על ללחוץ החלו מהרעיון׳ התלהבו הם
הת שלא היחיד להצעה. להסכים רוטשטיין

 גדול׳ היד׳ הסיכון עצמו. ריטשטיין היה להב
 ידע הוא מידית. השקעה לירות, אלף 20כ־
 שנועץ למרות הוא. בכספו יהיה הסיכון כי
 קופתיות אכזבות על שמע גורמים׳ כמה עם

 הוא חבריו. ניצחו בינלאומיים, ממשחקים
 על הוכיח מסקוטלנד, דאנדי קבוצת את הביא

 הכדורגל של מניותיו כי טובה תעמולה ידי
 שלושה לאתר המשוער. על עולות הבריטי

 כרוכים שהיו הרמתגני, באצטד משחקים
 ניכר סכום נשאר עדיין מדהימות׳ בהוצאות

האגודה. בקופת אלפים כמה של
ל :דומה הצעד׳ פולק הביא חודש לפני

 קל היה הפעם סקוטית. קבוצה שוב הביא
ביקו הצלחת : חזה קלף היה לפולאק יותר.

הוד והשבוע נתקבלה, ההצעה דאנדי. של רה
 המבשרות הראשונות, המודעות כבר בקו

 למאי 27ב־ שתיערך הראשונה התחרות על
 פאל־ העיר קבוצת לבין תל־אביב מכבי בין

קריק.
 הפתיעו ״הסקוטים :פתח־תקואי עסקן אמר
 : בחיוך הוסיף תנאינו. לכל בהסכימם אותנו

שלנו...״ בכדור שנשחק דרשו רק ״הם

סל כדור
21 מתור המשך

 ספורטאים 21 מרומם, היה הרוח מצב
 מטוס מדרגות על עלו מחייכים ומלווים
 של שכמו על טפח המטוס מארח אל־על.

 ״נקוה : בהתלהבות אמר הספורטאים, אחד
תריסר.״ חצי שתרביצו
ה השיב לששים,״ מתכוון ודאי ״אתה

ספורטאי•
 אפשר קבוצות שתי עם נכון. זה ״בעצם

המארח. התנצל ששים,״ להבקיע
 שחקני היו הספורטאים כי ידע לא הוא

 העולם, לאליפות למוסקבה שיצאו כדורסל
 מונה בכדורסל כי רגע אותו שכח גם הוא

שהקנים. 5 רק הקבוצה

איגרוף
סרטי□ הקרב, לאחר

אלי על הקרב לקראת הקדחתנית התכונה

 מרצ׳יאנו רוקי בין כבד במשקל העולם פות
 העור שחום וולקוט (ז׳רסי) ג׳ז לבין הלבן

דעתם. על ממש האמריקאים את העביוד.

 רבים מחולקת. היתר, והמומחים הקד,ל דעת
 לשלושה אב ),39( הזקן וולקוט כי טענו

ש לאתר ליושנה, העטרה את יחזיר ילדים,
 מרצ׳יאנו. ידי על אחדים חדשים לפני נוצח

 הצעיר מרצ׳יאנו כי הסברה את הביעו אחרים
 והימנית היחסיים עלומיו בוכות שוב, ינצח

שלו. המוחצת
 ל־ הביא הקרב ר,תשובה. ניתנה השבוע
 הראשון, בסיבוב בנוק־אאוט נצחון מרצ׳יאנו

ש הרב לקהל אכזבה לקופה, גדולים רווחים
 רק שנמשך בקרב חזה ענק, סכומי שילם
שניות. 25ו־ דקות שתי

הטל חברות מנהלי היו מאוכזבים יותר
 נאלצו תמימה, שעה בת לתכנית שקיוו ביזיה,
קולנוע. בסרטי החסר את למלא לבסוף

0 י ש נ ח
אמנורוית התעלל,ת

 מיקוגיס שמואל ח״כ מק״י מנהיג זכה
המ האמריקאי בעתון תתפרסם שתמונתו

 תמונותיהם עם ביחד לייף התפוצה רב צוייר
ב הקומוניסטיות המפלגות מנהיגי יתר של

מיקוניס. שלמה הוא ששמו קבע העתון עולם.
 ג׳ון האמריקאי החוץ שר שהגיע בעת

 השגרירות לבית ומלויו דאלס, פוסטר
 איש סמוך בבנין עמד גן, ברמת האמריקאית

וב בשקט בגינתו עבד קצרים, חקי במכנסי
 פרנסים סר הבריטי הציר : האיש שלוה

אבנס.
מירד השבוע זכה משפחתית לתוספת

ף צהמרא) (שמעדן י הקולנוע מדור עורך ש

 חוה, את לאשר, בשעתו שנשא הארץ, של
 גרשום העתון עורך של לשעבר מזכירתו

ברקת. שנקראה בת :התוספת שוקן.
 הרקדנית הנהיגה (בארץ) חדשים נגינה כלי

 בערב לוי חסיה ששי), (דור הצברית
 מחבד :הכלים בירושלים. שערכה מחולות
 קוקוס, ואגוזי במבו קני ועוגב, צימבלו

 פיליפיני. מחול־כלולות ליוותה שבנקישתם
 : הערב תוצאות על כשנשאלה חסיד״ אמרה

 ברע מרגישה תמיד אני אבל התרגש, ״הקהל
 !״ בפנים ריקנות של הרגשה זו הופעה. אתרי
 דומה תכנית עורכת אינה מדוע הסבירה אחר
 אולם למלא לה קל בירושלים : אביב בתל
 אביב בתל הוצאות). (חבלי פרסומת בלי

ש הרקדנית הוסיפה כסף. להפסיד תצטרך
 גרשון פוסט הג׳רוסלם עורך של כלתו היא

 מטילה היא בנו. מתעללת ״הממשלה :אגרון
הפרטיים.״ האמנים על דווקא מסים

אמנותית עדיה
 בשביל סרטים סדרת להכנת לארץ, יבוי^

 צייר ריסה, וידיאם האמריקאית, הטלביזיה
אח שידור. לכוכב שהפך ניו־יורקי תפאורות

 להופעה, וחברתו אשתו להגיע עומדת ריו
 מרלין של היחידה בתה ריכה, מריה

 כמה לפני עד ששימש ריבה, דיטריך.
 פורד־ במכללת לתפאורת־במות מורה שנים
 מענ־ חידושים כמה הציג בה בניו־יורק, האם
 בדרך לטלביזיה נתגלגל התפאורה, בשטח ינים

 מחלוצי אחד ,שהיה לפקולטה חברו מקרה.
 ואת אותו הזמין בינו־יורק, הטלביזיה במאי
 ״ארוחת : שנקראה בתוכנית להשתתף אשתו
 בה התוכנית, ריבה.״ משפחת בבית בוקר
 על ביניהם משוחחים ואשתו ריבה נראו
 זכתה הצופים, למכתבי עונים דיומא, עניני

 הטלביזיה. כוכבי אותם עשתה לפופולריות,
ביזיה.

 הרמן : אביב בתל נפטר שעבר בשבוע
 האופירה טנור ריגה, יליד ),76( ידלוכקר
 הקיסר על חביב שהיה בברלין הממלכתית

ב מספר הופעות לאחר לארץ עלה וילהלם,
 בישראל הקים בניו־יורק, מסרופולין אופרה

 אברהם :תלמידיו בין תלמידים. של שלם דור
 האשכבה תפילת את שאמר וליקומירסקי,

מורו. של בהלויתו

ב החקלאות משרד תקציב על דיון בעת
גניחוכסקי, משה אליהו ח״כ קבל כנסת
הוק שלא על ברק, מבני המזרחי הפועל איש

 לו השיב בארבה. למלחמה מיוחד סכום צב
 ״במקום : אריאב חיים כללי ציוני ח״כ

 כדי הדתות, משרד של תקציבו הוגדל זד,
 כסגולה תהילים אומרי להושיב יהיה שאפשר

 ח״כ ברוגזה כך על העיר הארבה.״ נגד
 :המזרחי הפועל איש הוא גם קלמר, משה

״יעזור שזה תראה עוד תצחי^! ״אל !
הו על הודיעה הפועלים שספרית בשעה

 שניה, במהדורה מארכם לקרל הקפיטל פעת
 ה־ של המתרגמים אחד על מענין פרט נודע

יצ ד״ר : לעברית הקומוניסטי שולחן־ערוך
 הכנסת בבית גבאי הוא מן ד״ר מן. חק

 כנסת: בית באותו לגבאות שותפיו בתלפיות.
ש״י והסופר קלוילנר יוסף הפרופסור

עגנון■
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