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ב שעבר בשבוע שחזו צופים מאות כמה
 גלי-גיל בבריכת מכבי של השחיר. תחרויות
למר הכדורמים משחק בעת חייכו ברמת־גן,

 שהטביעו יריבים שחקנים־שחיינים שני אה
חליפות. רעהו את א-ש

 לסירוגין, הונף השופט של הקטן הדגלון
 הבריכה. את לנטוש הנצים שני על כי קבע
 צברי וחיוך עגלגלות פנים בעל מהם, אחד

שלב לך ,אמרתי :יריבו אל פנה אופייני
 הוא צחק. הקהל שנינו.׳׳ את יוציאו סוף
ה בעל השחיין השתתף לא מדוע תמה גם

בתחרו משחה בשום המפותח והגוף מרץ
יות.

 הצעיר השאלה. על מיד ענה מגביר־הקול
 בן החיפאי פז, עודד מאשר אחר לא היה

 כן לפני שבוע שנאבק חיפה, ממכבי 20ה־
 קילומטרים, 33 מרחק הסוערים, הים גלי עם

).828 הזה (העולם הנקרה לראש עד מחיפה
 מדי צנועות היו הסוערות הכפיים מחיאות

 רק הקצר מרחק שעבר פז, של מבצעו לגבי
בשחייה. — המרטון מריצת קילומטר 10ב־

 של בעירו רב לכבוד זכה החיפאי הצעיר
 דפי על אחד יום תוך התפרסם חושי, אבא

 הסתפק לא פז האתר. וגלי הספורוס עתוני
ל הבטיח התיכון, הים גלי של בכיבושם

 הבאה בשנה לצלוח לאמו, וביחוד ידידיו,
לאמאגש. תעלת את

 בחסרוני החיפאים הרגישו כאשר השבוע,
 : בחרדה געירו לתל־אביב, שנסע פז של
לקפ קטן לטיול יצא לא הוא אם יודע ,מי

?׳׳ ריסין

כדורגל
אלונקה באיסטנבול,

 התעופה משדה אל־על מטוס כשהתרומם
ה הקבוצה שחקני את להחזיר כדי בלוד,

מאר נשמו לא לאיסטנבול, גלטסריי תורכית
 נוכחו הפעם כרגיל. לרווחה, התחרות גני
לפ כספית מבחינה מהאורחים, הפיקו לא כי

 השבוע, נדמה היה שיכלו. מה כל את חות,
 את להכיל ממשיך היה ביפו באסה מגרש כי
 10 לעוד אפילו הקבועים אורחיו אלפי 10

 מואילים היו האורחים אשר עד משחקים,
ם. מנוצח ממנו לרדת בטובם

שכנה, מארץ טובים בשחקנים שחזה הקהל
 הוא לנצחם. שאין הרעיון עם השלים לא

 נוצחו לא לאכזבתו, אולם זאת. לראות רצה
*. משחקיהם משלושת אחד באף האורחים

 נבחרת התייצבה בו האחרון, במשחק גם
תוק־ כי אם הכרעה. נפלה לא מכבי־הפועל,

;0:1 : טכבי עם ; 2:2 : הפועל עם *
,1:1 : הנבחרת עם

ב המושבים את הרעידה הישראלים פנות
ניה בתיקו, התורכים הסתפקו האיצטד, ,יציע

 המוגזם. המרץ גדוש הרגיל, משחקם את לו
מלכת אהב לא זזצבנותו, בשל אולי הקהל,
 כל כמעט התורכים. של משחקם את חילה
 לעשות מעז היה לא ישראלי שאף ידע אחד

 התורכים שעשו מה באנקרה או באיסטנבול
בתל־אביב.
 ורקיעות שריקות ידידותית, בלתי הרגשה

 המשחק. של דקות 90 מתוך גדול חלק היוו
ש שעה היתד, האופייניות הדוגמאות אחת
מ כתוצאה תורג׳אי, התורכי השוער נפצע

 (״שייע״) יהושע עם רגילה אווירית התנגשות
כא רבה גבורה הוכיח שנחבש, לאחר גלזר.

 הוא בו. ולנקום שייע אל לרוץ ניסה שר
למקל זכה חבריו, ידי על מועד בעוד נעצר

 העיר הקהל. מפיות חמה ״בוז״ צעקות חת
 • ביציןו שישב שייע, של אחיו גלזר, חיים
 היו באיסטנבול, דומה מקרה קורה היה ״אם

 אלונקה.״ על הישראלי השוער את מוצאים
הור הם אלונקות. על הוצאו לא התורכים ^

 בישראל כי נוכחו ולהתחצף, להתלונן שו
 לפחות במולדתם, מאשר יותר נוחה האווירה

 גרם ששופט קרה וכאשר בקהל. כשהמדובר
 )828 הזה (העולם הראשון במשחק עוול להם

 והבוקר, הספורט עתוני כל את לקנות מיהרו
 החריפה תגובתו את בארצם להראות כדי
להחלטה. הקהל של

מועדונים
ניצח הסנטימנט

 שופט- של סיום שריקת חוללה חודש לפני
 חסידי בין היתד, לא שכמוה הפתעה כדורגל

 השריקה, שנים. עשרות זד, בצרפת הספורט
 גורלה את קבעה רגיל, כדורגל משחק שסיימה

ש פריס, של קלוב רסינג הפאר קבוצת של

השניה. לליגה לרדת נאלצה
 שיחה כל כמרקחה. היתד, הצרפתית הבירה

 מצאה געשה, העתונות המקרה. על נסבה בעיר
המפוא השחקנים את לעקוץ נוחה הזדמנות

יצ למאות ופזמונים קריקטורות בדיחות, רים•
המ המועדון את ללעג שמו הרחוב, אל אי

הולל.
ש חרוט, לישיבת הוזעקו המועדון מנהלי

 היו הם בלילה. מאוחרת שעה עד נמשכה
ה על להגיב כיצד בדיוק ידעו לא מדוכאים,
לעומתם. שהוטחו והלעג השמצות
 היה ברוחו עדיין נפל שלא ביניהם האחד

 קם הוא השחייה. מחלקת מנהל פושה, אנדרה
חב פני על מרענן חיוך שפרשה הצעה והציע

מיד, לה הסכימו הם ריי•
 את הכיר הוא אולם גאון, היה לא פושה

 גדושה סנטימנטליות במנת כי ידע עמו, בני
לבו. את לרכוש אפשר

 ענק, מודעות פריס ברחבי פורסמו למחרת
שלי במשחה ולחזות לבוא תושביה את קראו
 כשחיה מטרים 100 פעמים 100 ענקי. חים

 בהווה המועדון חברי יהיו ששחייניו חפשית,
 ראשון לבריכה זינק צופים אלפי לעיני ובעבר.
שע וכעבור הצהרים, אחר בשעות השוחים

 פושה : 100 מספר השחיין ממנה יצא תיים
עצמו.

 השתתף ההוד, מלא אך המוזר, במשחה
 הוא והמפורסם. הצעיר השחיין אמיגט, אלדו
 בן אביו, בעוד שניות 58,8ב־ מסר 100 שחה

.1./23ב־ המרחק את גמא 50ה־
 מפעלו, משוער. בלתי נצחון נחל פושה
 העבר, אלופי של בלתי־ניתקת שרשרת שהציג
 בני וילדים 60 בגיל זקנים והעתיד, ההווה

הכ קבוצת מפלת את לחלוטין טשטש ,12
בגאון. דגלו את שוב הניף הרסינג דורגל.
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 אפרוני, יהודה הצעיר הבימה שחקן
 של■ אולי את לאשר, אלה בימים נשא אשר
 לא שוקן, יוספה הזמרת של בתה קן,

 אשר הימים שלושת מחופשת ליהנות הצליח
הני בברית הבא שחקן לכל בהבימה ניתנת

 מחליפו : הסיבה ביומיים. רק זכה שואין,
ששי עצמץ, שמואל אהובה, ארץ בזעקי

 מזמן לא נתקבל העממי, בתיאטרון קודם חק
 נישואיו תאריך את הוא גם קבע להבימה,

הימים. לאותם
 השחקנים זוג נמצאו יותר חמור במצב

לה העומדים דז-יגן־שומכר, פולין יוצאי
 התל־אביבי נציגם לארץ. נוספת פעם גיע

 המתקרב מס־ההכנסה, מנציבות חשבון קיבל
ל״י. לרבבת

ה לשר כנראה גם הציקו כספיות בעיות
 הבימה בהצגת שביקר אשכול, לוי אוצר׳
 נגרף לא ),826 הזה (העולם לפניו הולך שמו

הכללי. הצחוק בשטף פעם אף
 סגן־אלוף הוכיח לעתיד מרחיק־לכת מבט

 לבנו כשמלאו : י3זא (״גנזי״) רחבעס
למצ הסיעו שנתיים, יפתח־פלמח, הבכור,

 ״זו :גנדי אמר ההר. ראש על העלהו דה
 יום־הולדת בכל — משפחתית מסורת תהיה
 ואחר־כך בעזרתי תחילה להר, יפתחיק יעלה

 גם השתתף המקורי בטיול עצמו.״ בכוחות
נלסון פרופסור גנדי, של הקרוב ידידו

גליק.
ס ״ ארוכים ח
מנ בארצות־הברית, מכבר לא שיצא ספר

ה בשנות הוא החיים שיא כי להוכיח סה
 בעולם אנשי־המופת מיטב כי מציץ שלושים,

ס : זה בגיל יצירותיהם מיטב את יצרו מ  תו
 שנשאר הנודע ,הממציא אדיסון, אלוה

 שבמפ־ העיקריים את ביצע ,80 גיל עד פעיל
 פי ק יוחנן ! 34ל־ 30 שבין בגיל עלי־חייו

מחק מיטב את כתבו דרווין וצ׳ארלס לי
ב גילתה קירי מריה !גיל באותו ריהם

 ;הרדיואקטיביות את חייה של זו תקופה
 ,31 בגיל שמת שוכרט, פטר פדאנץ

ב הגדולות יצירותיו את־ חייו באחרית כתב
 מו* אמאדיאוס וולפגאנג וכן יותר,

 וואגנר ריכרד < 36 בגיל שמת צרט,
 הידועות האופירות כל את 40 גיל עד כתב
 מיטב את כתב שקספיר וויליאם ;שלו

 הטרגדיות מיטב ,36 עד 32 בגיל הקומדיות
 ראפין ז׳אן כתב גיל באותו ; 38 עד 34
 מתחת שיצאו ביותר הטובות הטרגדיות את

 ה־ המדונה את צייר אנטי0 רפאל ;לעטו
 כרוף ! 37 בגיל מת ,35 בגיל סיקסטינית
 סיימה ,23 בגיל בעבודתו החל שפינוזה

 את פירסם שופנהואר ארתור ; 43 בגיל
 ורעיון, כרצון העולם ביותר, הנודע ספרו
 לכלל מתאימים שאינם היחידים .31 בגיל

 לשיאם המגיעים ודיפלומטים, מדינאים : זה
יותר. הרבה מאוחרת בתקופה
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 שירות .15 קיצוב; לידי המביא הוא .13 ונפוץ!
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 ;76 הקישון תל־אביב, — רייזמן בתיה
 ! 63.לוינסקי תל־אביב, — אסידו שרה

.12 בילו תל־אביב, — יוליס אורי


