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ת קרן ח קדן ת

 מחאתו את כנראה׳ בכך הפגין עתוני׳ רכת
מאונס. ההחזרה על

 עמוס גלבלום, של וידידו אחר הארץ איש
 אף חזר אילץ׳ )1953 באירופה (ישראלי

 :הסברו , דיג. סירת אתו הביא לארץ, הוא
 אל כשדיבר !״ להינפש יודעים לא ״היהודים

להס הוסיף בלחש־כמעט־לא־נשמע,. חבריו
 שכדאי למדתי סקנדינביה ״בארצות ביר!
תוכ לדבר,על כשעבר אולם בשקט.״ לדבר

 הלקח, את שכח (הרחבות), הפוליטיות ניותיו
טיפוסית. ישראלית בשאגה־ פרץ

 מעריב כתב חזר לא חוצלארצית מחופשה
 אליעזר הנודע, הצייר של בנו לשעבר,

 ציירת לאשר, נשא בצרפת «הסיבה פרנקל.
 ולא־ מספר בשנים ממנו קשישה אמריקאית,

 של תוקפה תום אחרי אתה, נדד עשירה,
 מתפרנס בה לוונציה, הצרפתית, האשרה

בבתי־קפה. אנשים מציורי הזוג
 רב־כמות מאמר שעבר בשבוע בהתפרסם

 כרוך ד״ר התוקפני הספרותי המבקר של
הספ במוסף הקבוע במקומו קורצווייל

 ציטטה בראשו, אליו, נילוותה הארץ, של רותי
 על המאמר. של היסוד הנחת את שהכילה
 חשוב ספרותי מבקר חתום היה הציטטה

קורצווייל. ברוך ד״ר : לא־פחות
 הסרטים בתחרות השופטים של סעודתם

 של הקצרצר בנאומו שנפתחה קולנע), (ראה
 ופרוע־ עב־המשקפיים המודיעין שירותי ראש

 להמשך זכתה פרלמן, (״מויש״) משה השפם
 שבשמותיהם מאכלים, שורת — יותר מעודד
 הסרטים ומן נעדר אשר הכוכבים רוב הופיעו

מרק מונרו, מגילי! קורקבן :המוצגים
 לפתן דאק, דונאלד צלוי ברמז דה־מיל, ססיל

פין וקפה הולייבודיין וז m ג׳ f. אחד אמר 
 ושוק ראסל ג׳יין עטין רק ״חסר : השופטים

גרייבל.״ בסי

 הופיע בכורה בהצגות לא־רגיל מבקר
 הקאמרי בתיאטרון ובית ים של בפרמיירה
 נען חבר הבלורית גדול גלילי, ישראל

 ישב המאוחד, הקיבוץ של 2 מם׳ ומנהיג
 על שופטות בעיניים השקיף התאים, באחד

תיאטרון). (ראה קיבוץ חיי המתאר המחזה,
 באפעל, עיון ביום כן, לפני אחדים ימים
 הקיבוץ של 1 מס׳ מנהיג לבין בינו התפתח

 השער כסוף טמקין, יצחק המאוחד,
 את־ ששימש ,במינו, מיוחד דו־שיח הדליל,
 למדי, (הארוך נאומו באמצע משעשעת נחתה

 ״אנחנו !טבנקין אמר טבנקין. של כרגיל)
 מדינית.״ גדולה אמריקה יהודי על נקרין

 קרנות.״ לנו יחדרו ״הם גלילי: תשובת
: גלילי קרן־השפע.״ יהיו ״הם :טבנקין
קרן־הצבי.״ ״ואנחנו
 כגין (המרד) מנחם של נאומו בתום

 דרום־אפריקה, ברודזיה, סליסבורג, בעיר
 שהופקדו בריטיים, שוטרים 6 אליו ניגשו

 בחום, ידו את לחצו באולם׳ הסדר שמירת על י
 בארץ־ישראל, שירתו שבשעתו לו סיפרו
לאסרו. מנת על אותו חיפשו

 העולם (שטר אכו־גוש ירסן® בהידרש
 צימצם שפמו, את גזז מדוע להסביר )826 הזה
 לח״י לוחם חייך מחצית, עד שיטהו את

 להשאירו שיש שטענו כאלה ״היו : לשעבר
 להסירו הציעו אחרים ואילו שהוא, כמות

פשרה.״ לעשות החלטתי לגמרי.
 לפני משטרה שיירת במקרה׳ כשנעצרה,

 חלוקת טכס בשעת אבו־גוש מוכתר בית
 (ראה הציבורי הועד לחברי כבוד אזרחות

 תמיר שמואל עורך־הדין שאל במדינה),
 באתם ״האם מפקדה! את )830 הזה (העולם

 המפקד, תשובת ״X למסיבה להפריע כדי
 פראג! יהודה ירושלים סגן־מסקח-מחוז

 במדינה אבל שמעת, לא אולי !ושלום ״חס
דמוקרטיה.״ יש הזאת
 רחובות תושב המשיח, של חזרתו עם

 גילו ),841 הזה (העולם לחדשות שחור־הןקן,
 הלובית, בנגד עיר־מולדתו, מיוצאי כמה
מק גמני. ציון :שמו זהותו. פרטי את

חובבותו נשים. חייט :הטלומשיחי צועו
התאגרפות. : הסרומשיחית

ת 3313 ח ב ת כ ו כ
 יוסי הצעיר הירושלמי שהצייר אחר
 לקריקטורה עיתון־ערב הצעת דחה שטרן

 המצחיק, כצייר אותי מכירים (״כולם יומית
 רציניים״), ציורים רק לצייר החלטתי לכן

 מכרים הזמנת : יותר קוסמת הצעה קיבל
הולנד. בארצם, באביב לבקר

 חדש) עולה ימים חודש (הייתי אריה
 לשעבר, בארצות־הברית הארץ כתב גלכלום,

 )839 הזה (העולם עורכו להצעת התייחס
 ארצה, שעבר בשבוע חזר רצינות, ביתר

במע־ לשובו הראשונים בימים ביקר לא אך

 מכבי שוער כוך חיים כיפו. הפועל כמגרש שנערך פתח־תקוה מכבי נגד ״קרוזרו- של דרמתי רגע
 ״קרוזרו״, של הימני המקשר ידי על ימין מצד לעברו שנשלח הכדור את לתפוס מתבופך פתח־תקוה

להתאושש. הספיקו לא (במרכז) כן־דרור ישראל בתוכם פתח-תקוה, מכבי של ההגנה שאנשי כעוד

כדורגל
□ עושי ט׳ ה הל

 חולצה לבוש עור, שחום ,21 בן צעיר %
 השתעשע ,5 הבולט המספר בעלת כחולה

 כרצונו אותו גרר הכדור, עם דקות משך
 אילמלא פניו. על משתפך כשחיוך רגליו סביב

 לכדורגל, נלהבים צופים אלפי 25ש־ העובדה
 הכרטיסים,' עבור גבוהים מחירים ששילמו

 בשבוע הרמת־גני באיצטדיון נוכחים היו
 צופה הוא שאין מאמין איש היה לא שעבר,
 במשחק אלא כדורגל, קבוצת של קל באמון
 בקנה־מידה ותעמולה רעש לו שקדמו ממש,

אירופי.
 הברזילאית הכדורגל קבוצת של ביקורה

ת ח ר  ימים משך אפוף היה מפורט־אלגרו ק
 הדרום־אמריקנית מהיבשת הכדורגל מסתורין.

 הוא כי ידע הקהל בארץ. נראה לא עדיין
 לשמות סגד בעולם קהל ול כמו אך טוב,

 עבורו חדשה מלה היתד, קרוזחו המפורסמים.
 דה מואטקו פחות מוכרת צלצלה לחלוטין,

 זה היה לא סן־פאול׳ו. או פלאמינגו מוא,
 ליבואני שחורות ניבאו שרבים לכן, פלא,

 היבואן גם פתח־תקוה. מכבי עסקני הקבוצה,
 צנום־ כהן, חפציה קבוצות־חוץ, של 1 מספר
 בבוקר משוכנע, היה לא והמשופם הגוף

 שתי אם תל־אביב, מכבי נגד הראשון המשחק
 פניו לקופתו. ישובו שסיכן הלירות רבבות

 השאלה. על ענו המשחק לאחר הצוהלות
 בתמהון תרו משתוממות עינים אלף 50

שח ונתורי תנועה מהירות להטוטים, אחר
 זו היתד, מקצועיים. שחקנים 11 של קים

 קרקס בהצגת כמו שמטרתה, מושלמת הצגה
 לו לתת הקהל, את להלהיב היתד, רגילה,

 הכרטיס מחיר עבור המקסימלית התמורה את
ששילם.

 כאן ד,אויר ״מזג ג׳ריזס. כהכרה,
 כוכב לארסה, נאדור־פראטס אמר נהדר,״

 משחק, כדי תוך חמש, המספר בעל הקבוצה
מימינו. שרץ לחברו
 של חבריו אומרים כלום,״ לא עוד ״זד,

 ולאכול לנגן׳ לשיר, מסוגל ״הוא לארטה,
 שלושה משווי־משקלם להוציא עת ובאותה

מיריביו.״
 מיד התחבב והמשונה המוזר הכדורגל

 קבוצת כמו הוכיח, הישראלי, הקהל על
 מארצות־ גלוב־טרוטרס הכושית הכדורסל

 ומלהיבים, משעשעים הם להטים כי הברית,
 ללא בכבדות נושם היריב כאשר ביחוד
להם. להפריע יכולת

 שייכות חמש אולי היו הדקות 90 משך
מש לכל ובנגוד תל־אביב. מכבי לשחקני
 הפעם נאלצו בעבר, הבינלאומיים חקיהם

 !הלא־אהוד בתכסיס להשתמש המכבים
״. ״ג׳ריזם״

 המחצית של 24ה־ בדקה אחת, פעם רק
 הכדורגל כבוד את גלזר שייע הציל הראשונה,
 בכך אישר נפלא, שער כשהבקיע הישראלי

 אף להשאיר לא המפורסמת הבטחתו את
״מיותם״. — בארץ זר שוער

ת של נצחונה ח ר  נצחון אמנם היה )1! 2( ק
הודו הכל אך הארץ, אלופת על מינימלי

 ׳ביתיהלוי, ג׳רי המאמן של שמו על *
 שראל־יוגוסלביה,’ המשחק לאחר שנקלט

 ברחבת קבוצתו כל את כמעט העמיד כו
 תיקו על בהצלחה כך ידי על שמר השער,
מאופס.

 הובילו המשעשעת, ההצגה עבור לאורחים
 ההלבשה, חדר אל לארטה את כתפיהם על

אחת. מלה אף שיבין מבלי שיבחוהו
 בנדורי, אברהם זכה אחר, מסוג לתשבחות

 : נשאל כאשר מכבי. של המצטיין שוערה
 : בכבדות נושם כשהוא השיב ק״ היה ״איך

כלום.״ יודע ״אינני
ח קו ל ה דק . תמיד!״ צו

 שתי עבור לשבת מקום לי שתתנו ״או
 כספי את לי שתחזירו או ששלמתי, הלירות

הסד כלפי העמידה בגיל גבר רטן בחזרה,״
 כאשר ביפו, באסה איצטדיון במבואות רנים
 נגד קרחת של השני משחקה השבוע נערך
פתח־תקוה. מכבי

 האי־סדר בים בודד מקרה היה לא הוא
 וסקרנים אוהדים של רבות מאות ששרר.

ה מארץ האורחים בלהטוטי לחזות שרצו
 דרשו מהאיצטדיון, במפח־נפש יצאו אמזונה,

 השופט שרק בטרם עוד כספם את מהקופאים
המשחק. להתחלת

 ליגה למשחקי ברווחה שהתאים המגרש
 זרם מול חסר־אונים הפעם היד, רגילים,

 כדי בא לא זה זרם אליו. ששטף האדם
במ שאף הישראלי, הגביע במחזיקי לחזות

 שעשוע של וחצי שעה להחמיץ לא זאת קום
הברזילאים. מצד

 מגש על שהוגשה המנה קרח. מול גלי־ים
 והקהל מטעמים גדושה היתר, שוב כסף
 הישראלים היו שוב בתיאבון. אותם זלל

 הדקות, 90 כל משך כמעט כבד בלחץ נתונים
 למנוע שהשקיעו, הרב למרץ הודות הצליחו,

שערם. הבקעת את
 מכבי של והחסון הקומה גבה שוערם

 כוכבם אז היד, בוך חיים פתח־תקוה,
 שנשלחו הכדורים כל את חטף כאשר העיקרי,

לידו. ישר למזלו, שהגיעו, אלה לרבות אליו,
 שער לעבר האורחים הגיחו גלי־ים כמו

 הקרח את לשבור לשווא ניסו המקומיים,
 אתם, משחק היד, גלזר . שייע ״אם הקפוא.

 מן חסיד העיר שערים,״ שמונה כבר היו
 היתד, ר,מאופס, התיקו למרות אולם היציע.

 רגילה. בלתי אור,ב־ד,שערים הקהל של תגובתו
 במידה חיפתה קרוזרו מלהטוטי הרבה ההנאה

 לאלה ופרט האפסי, השערים מאזן על רבה
 למעשה היו מקום, מחוסר הביתה שחזרו

ה הישראלים, הברזילאים, : מרוצים הכל
 העסק כי שנוכחו סופרי־השטרות, וגם... קהל

 צפויים בלתי כמעט הגונים, ברווחים הסתכם
מראש.

ך אי ם ״ חי דו  הירקון, המלון בבית ?״ ה
 עייפים, האורחים עוד נראו לא כשעה, לאחר
 מוצאי- בילוי לקראת אחרונות הכנות עשו
 על כדורגל, על דברו הם בתל־אביב. שבת

 תמיד חזרו אך ישו, ועל קדושים מקומות
י״ הרווחים איך ״נו, :העיקרי לנושא

 היו והם חיובית, היתה כמובן, התשובה,
״הקופה ב״יחי הגיבו כך, על גאים כנראד, ! 
מקצו שחקנים לגבי מאוד מושכת סיסמה

 הקשר את האורחים הוכיחו יותר עוד עיים.
 להם ׳ הסביר כאשר והכדור, המטבע בין

 על המקומי הקהל דעת חוות את עתונאי
הק קשיש השיב שהבקיעו, השערים מספר
״ה : )28( קון הוגו המרכזי החלוץ בוצה׳
תמיד!״ צודק לקוח

 י כי נזכר מהתשובה, התלהב לא העתונאי
 השכן, לחצי־האי בדרכם ממשיכים האורחים

 ״נראד, !לקון העיר דבש, ילקקו לא וודאי שם
תאמרזאח אם

 גם ככבוד אותו להכניס יכול שהיה כאופן זינק כוך חיים השוער
 ריכוז של ברגע גבוה בדור לתפוס כדי לגובה, קפיצה לתחרויות

פתח-תקוה. מבכי כשער רוזרו־ ״ק אנשי של כיותר מסובן כוחות


