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כדורגל

חד־צדד־ת הנאה
 השחור״ השני ״יום לאחר בלבד שבועיים

 הישראלי הכדורגל עמד )855 הזה (העולם
 המערכה אם אולם בינלאומי. מבחן לפני שוב
2( יוון נגד  שבאה מבישה מפלה היתר. )0:

ה 11 מול למאבק היה מקווה, נצחון במקום
ברור. תבוסני אופי יוגוסלביה של כוכבים
 האחרונות בשנים נחשבה טיטו של ארצו׳

 בכדורגל. בעולם החזקות המעצמות לאחת
 גיאיג־ חלוקה בזכות להיכלל, נגזר ישראל על

ת פי  בבית השניה בפעם כלל, צודקת לא ו
המש שני מאזן היה 1949 בשנת עמה. אחד

ה לזכות 2:11 ובתל־אביב בבלגרד חקים,
סג בסקופליה, חדשים, כמה לפני יוגוסלבים.

 שחקני כל בגופות שערם את הישראלים רו
 לחדור בלבד אחד לכדור הירשו הקבוצה,

בכבדות. שנשמה החיה החומה דרך
 למשמע האמיני לא רבים גדול. נם זה היה

הרי כמנצחים, חזרו השחקנים אולם הבשורה.
 נמוך מאמנם את וביחוד עצמם את נס על מו

 פילחו מאז בית־הלוי. <ג׳רי) משה הקומה,
 הישראלית הרשת את יווניים כדורי־מוות שני

 של התקוות כל את הפריחו רבת״הטלא־ם,
היוגוסלביים. הענקים מול איתנה עמידה

 הלבושים האורחים׳ 20 ירדו כאשר השבוע,
 לא בלוד, בשדה־התעופה מהמטוס בקפדנות,

היש הספורט לחובב אחרת ברירה כל היתד,
 לרמת" בדרך לצעוד כרטיס׳ לקנות אלא ראלי,

בלבד. אחת קבוצה של ממשחקה ליהנות גן.

דימרומט• כדוד*ר
 ליגה קבוצות שתי לעולמן הלכו השבוע

 בטבלת האחרונים המשחקים בשרשרת א׳.
 ובית״ר בלפוריה הפועל על כי נקבע הליגה

 לפחות שלימה עונה לבלות יהיה תל״אביב
במעלה. השניות הקבוצות בחברת
 ומותח־עצבים, עז מאבק של סופו זה היה

 השני הסיבוב של אורכו לכל כמעט שנמשך
 בסכנה היו ׳12 מתוך קבוצות, שש למשחקים.

 הבדלי כאשר השנייה, לליגה לירידה מתמדת
הכר ללא שבוע מדי השתנו ביניהן הנקודות

ל הראשון היה בלפוריה הפועל ברורה. עה
 ביסס שבועות כמה לפני עוד כאשר ירידה,

ה המקום על הצלה. ללא האחרון מקומו את
ו תל״אביב בית״ר נאבקו הלא־נכבד, שני,

 היו השבת משחקיהם ששני חיפה, מכבי
 היה תינצל שבית״ר מנת על אך גורליים.

 שעל בעוד חיפה, הפועל על לגבור עליה
 כפר הפועל עם במשחקו להפסיד חיפה מכבי
 100 במרחק שנערכו המשחקים, שני סבא.

 מתיחות יצרו ממשנהו, אחד קילומטרים
חסי הקבוצות. שתי אוהדי קהל בין עצומה

 ב' מכבי לנצחון האמינו שלא בית״ר, די
 לאיצטדיון רעשניהם את עמם הביאו חיפה,

קבו לנצחון גדול ברעש הריעו התל״אביבי,
ב״הפי־אנד״. נגמר הכל כי קיוו )1: 2( צתם

 כדורגלנים כמו אולם מוזרה. תסבוכת
בקצו לאחוז הבית״רים ניסו לדגלם נאמנים

עלי היה אם אפילו הירוק השולחן של תיו
 פעולה לשתף :אפשרי הבלתי את לעשות הם
 משחק על ערעור שהגישו הפועל עסקני עם

 שהיה בטענה פתח־תקווה, מכבי—חיפה מכבי
מבויים.

 ב־ להפסיד עלול חי שמכבי התקווה
 הבית״רים את ,ולהציל נקודות שתי עירעור
ל המושבעים היריבים את רתמה מירידה,

ביותר. איתנים לא חישובים בעלת אחת, עגלה
מהמצב: השבוע להוצר העלולה התסבוכת

 הפועל בעירעור יתמכו מכבי נציגי •
 מלפני תל־אביב הפועל — בית״ר משחק על

 של נצחונו את בהרבה יערערו שבועיים,
חדש. משחק קיום ידי על ),0:1( בית״ר

ה משחק על עירעור הגישו המכבים •
ה כי טענו חיפה, והפועל בית״ר בין שבת

 קבוצה עם באו במקומם, הבטוחים חיפאים,
 על־ידי לחסל להפסיד, תחילה בכוונה חלשה

השכנים. יריביהם את כך
 הירוק ששדד,־ד,כדורגל היה נדמה השבוע

תפ מקומם את האמיתיים. מהשחקנים נתיתם
 שחסרו יותר, מצחיקים אחרים, שחקנים סו

דיפ של מצוחצחות חליפות־פראק רק להם
גרועים. לומטים

עסקנים
התרתח הווצי־נשיא

ה חבר גבה״הקומה, גלובינסקי, חיים
 לכדורגל ההתאחדות של וחצי־נשיאה פועל

 לנשיא שייכת הכבוד של השניה (המחצית
ש השבוע גליון את נטל נדב), אורי המכבי

התרתח. — ספורט״ישראל של עבר
סגורה שמנה׳ כותרת נחה העמודים באחד

 מילו־ את העתון׳ לדברי שציטטה, במרכאות,
 הבינלאומיות׳ התחייבויותי ״אלמלא תיו:

ומתפטר...״ ההתאחדות בפני יורק הייתי
 גלו" של למכתבו תשובה מאמר זה היה

 שפיר־ ארז.׳, יחיאל עורך־העתון׳ אל בינסקי
 דרש עמו׳ מיוחד ראיון שבועות כמה לפני סם

 בהתאח" העגום המצב לאור להתפטר, ממנו
דות״הכדורגל.
 תמים חודש משך הגיב שלא גלובינסקי,

 מכתב שעבר בשבוע שלח דבריו, פירסום על
 שפירסם הדברים כל את כמעט הכחיש ף, חר

רשמית. בפגישה נאמרו לא כי טען ארזי,
 הגדולה, ההזדמנות את לנצל היסס לא ארזי

ש המשפטים, אותם כל את גם לפרסם שמח
 ממנו ביקש אך גלובינסק׳, אותם אמר לדבריו

 בבית״קפד, פגישה כי לו הזכיר לפרסמם, לא
עתונאי. עבור רשמית היא עתוינאי עם

ה ההתחייבויות אם ברור היה לא השבוע
ב חשובות היו גלובינסקי של בינלאומיות

 במאמציו הצליח הוא פנים, כל על מעלה•
 כדורגל נבחרת לשלוח ההתאחדות את לשכנע

 ),853 הזה (העולם אפריקה. לדרום ישראלית
המקסים. הטיול את לעצמו להבטיח שכח לא

אופנועים
משוגע טכורט

 הערב בשעות שטיילו בודדים זוגות כמה
נד בת־ים, של המדברי בכבישה המאוחרות

כשרוכבו דוהר אופנוע לראות השבוע המו

טייטלבאום שלמה אופנוען
רגל פשיטת יום, בצהרי

 להנאתו. ידיו משלב זקופה, עמידה עליו עומד
 מבית עתה זה ברח הגבר כי ברור היה להם

 ),45( טייטלבאום שלמה אך הסמוך, החולים
הח אחרת, סבר ובריא״הגוף, נמוך־הקומה

 מכל שונה שאינו כספורט הדבר את שיב
אחר. מלהיב ספורט

אופ מוסך ובעל יליד־הארץ, טייטלבאום,
בצעי זכה בתל״אכיב, סלמה ברחוב נועים
 הודור שנערכו מירוצי־אופנועים בכמה רותו

 המדינה קום לאחר הבריטים. של ליזמתם
 ב־ הסתפק פלאים, ירדה שהרוח לדעת נוכח

בעמידה. אופנוע על רכיבה : החביב שעשועו
 את מבצע צעירים כמה אותו ראו כאשר
 טייטל" לו. להדמות ניסו המסוכנת, הדהירה

 משנוכח רק הפסיק ללמדם, סירב לא באום
גבם. חובש נראה מהם מדי גדול שאחוז

 בנות לשתי ואב נשוי שהוא טייטלבאום,
 בשעות" ממשיך אשתו, להפצרות שועה אינו■

״השוט עליו. האהוב בספורט לעסוק הלילה
 אותי כיבדו לא ספורטאים, היו הבריטיים רים

 היום זאת לעשות אעיז אם רפורט. בשום
רפור מרוב הרגל את אפשוט היום בשעות

טייטלבאום. אומר מים.״

856 הזה העולם

ב ח ר מ ב
סזריה

ל כרג פוליטיקה
 לא לשלטון, עלותם לאחר שבועות שלושה

 כל החדשים הסורית לראשי״המדינה יה
 הם התקיימו עדיין ומגובשת. ברורה תוכנית

 יחד: אותם שזימן היחידי המכנה״המשותף על
שידו מאמרים׳ בעשרות לשישקלי. שנאתם

 המודח הרודן מן להסיר ניסו ם, ונאוה רים
 שנים. בח־ימשך שהתעטף איצטלת־הזוהר את
: החדשים השליטים קבעו השאר בין

 אויבם העם׳ תליין היה שישקלי אדיב •
והסוחרים. הסטודנטים הפלחים, הפועלים, של

 הוא לטובתו המדינה אוצרות את ניצל •
מיליו עשרות הברח משפחתו׳ בני ולטובת

 בבנקים הפרטי לחשבונו דולארים של נים
זרים.
 הכפר אדמות לשיפור מיליונים השקיע •
הפרטיות. אדמותיו ערך את בכך העלה שלו,
 רחבי בכל פרטית רשת״ריגול הקם •

משלם־המסים. חשבון על המדינה,
 הרג דרוז, בג׳בל וערים כפרים הרס •

שם. תושבים מאות
העם. צרות לכל היחידי האחראי היה •

רושם עשה לא הפירוט הופת?ן. לא איש
לתו רגילים היו כבר הם הסורים. על מיוחד

 לשינוי ציפו לא גם הם משטר. בכל זו פעה
 שינוי להם הבטיח לא איש החדש, במשטר

אנ הרבה היו לא הובטח אילו גם אולם זה.
 הסיסמה כי לו. שהיו.מאמינים בסוריה שים

כרגיל. פוליטיקה :היא היום בדמשק
 ההפיכה, את לחולל שעזרו הצבא, אנשי גם

 לחיילים די כי חושב רובם במבוכה. עומדים
 לחזור להם מוטב וכי בפוליטיקה להתעסק

 את משמח היה לא דבר שום לקסרקטינם.
מזה. יותר המדינאים

מצרים
נגיב שד השותפים

 השבוע החלה במצרים מלחמת״הבחירות
 המערכה של הראשון בנאום גדול. רעש בקול

 מאבק" ההדרכה, שר סאלם, סלאח הבטיח
 הריאקציה יסודות ״אם השלטון, על דמים
החדש.״ בית״הנבחרים על להשתלט ינסו

 ספק כל והמקריח הצעיר לקצין היה אילו
בהפ למחרת. נעלם היה זו, לאפשרות ביחס

 שנערכה ביותר הסוערת הבלתי״מאושרת גנה
 הצבאית ההפיכה מאז קהיר ברחובות כה עד

 נגד מפגינים אלפי יצאו פארוק, את שהדיחה
 נגיב, בעד :היתר, סיסמתם הקיים. המשטר

 הזירה את ״השאירו מויעצת״ההפיכה. נגד
ליחידו וחזרו מנוסים למנהיגים הפוליטית

 הגדול ברובם המפגינים, צעקו !״ בצבא כם ת׳
ותלמידים. סטודנטים
 של קולם זה היה טובה. תצמח להם

 דעך שכוכבם המפלגות ואנשי העסקנים כל
אנ נזוסלנדם, אחים ההפיכה. כוכב עלה מאז
 וסתם אחוזות בעלי המלך׳ אנשי הוופד, שי

 נגיב בין הריב הזדמנות את ניצלו אספסוף
 קיום עצם את לערער כדי אל״נאסר ועבד

ל כסמלם בנגיב בחרו הם הצבאי. המשטר
 שהמיטו הצעירים בקצינים גלויה מלחמה
שואה. עליהם

 ברור היה לא העניין בכל נגיב של חלקו
 הודעת״גינוי על חתם אמנם הוא ביותר.

 זה היה זאת עם יחד אולם המהומות נגד
ל הסכימה ההפיכה שמועצת לחצו בגלל רק

 אחרי כי חדשים. שלושה בעוד בחירות עריכת
או לסלק אל־נאסר עבד של הראשון הנסיון

 הטוב רצונם על לסמוך נגיב רצה לא שוב תו,
 ליצור ביקש הוא בלבד. המועצה חברי של

תר גדולה תמיכה לעצמו  על" העם׳ בקרב יו
ו המדינאים כל את שייצג בית־נבחרים ידי

הישנים. המנהיגים
 מדינאים כי ברור היה הראשון בשבוע כבר

 נגיב אם זה. בהסדר בהחלט מוכנים היו אלה
עזרו המועצה, חברי עם לקרב להכנם רוצה  י

טובה. תצמח רק להם כוחם. בכל לו
 ה־ בפעם למלחמת־אזרחים. מופנים

מש כי הצעירים הקצינים הרגישו הראשונה
 קיבלו לא הם ראשם. על להתמוטט עלול טרם
 הסכימו אמנם הם שלובות. בזרועות הדבר את

ה אם כי ברור היה אולם בחירות לעריכת
ל יהססו לא רוחם, לפי תהיינה לא תוצאות

בכוח״הזרוע. בשלטון החזיק
 בחוסר״אלימות התבסס כה שעד משטרם,

 למלח" עתה התכונן מפתיע, ושפיכות־דמים
 גרמו שהם ההירהורים קטלנית. מת״אזרחים

 הגולם את להרוס נסיונם על״ידי בעצמם, לכך
מאומה. שינו לא בעצמם, שבנו

 כבר נגיב׳ עם הריב לאחר שבועות שלושה
 פארוק כי ההשערה המזרח בבירות נשמעה

/ לכס״מלכותו. לשוב עלול עוד

 המתכתבי® רוב כי להווכח שמחה אני
 בויכ׳חים רציניות, בבעיות עניין מגלים

העברי. הנוער על
ואהגה. ועוד, עוד מדע
 הכותבות ),16הצעירות( הנערות שתי .לדעת

ה הסאלוניים הריקודים אין )856/189( אלי
אח הצעות לדו יש ומן. לבילוי העיקרי דבר
 ועוד מדע ספורט, קולנוע. כ״פפרות. רות

להו מוכנות הו זה דבר אהבה.״ ונם ועוד,
 או תל־אביביים 18—19 בני חברים לשני כיח

 עליהם מכתבים מהן לקבל בדי רמת־נניים.
 השכלה ובעלי יותר. או פחות נחמדים ־להיות
לפחות. תיכונית כמעט

עליון ואדם נערה
 )856/190( 18 ב! לי נראה עליה אדם כמעט
 ושחקדתי- זמר להיות הימים באחד המתעתד

בינ לעסוק בעדו מונע שאינו דבר אטרוז.
פילו פסיכולוגיה, פדגוגיה. בביולוגיה. תיים

 בת נערה תימצא אם ומדיניות. כלכלה סופיה,
 (רצוי ערב קול בעלת עצמה את שתמצא ,16

עוקצ חוש־הומור. בעלת חיננית, סופראנס,
מעניין. יריב ספק, ללא בו תמצא נית. ואופנועים מזג

 אוהבים )856/191( 22־25 בניל בהורים שני
 מן הדבר אותו ולקחת המקסימום את לתת

 שירצו 22ו־ 20 בגיל נאות הברות שתי החיים.
 אוהבי- בעלי־מזג, אותם ימצאו אתם, להתכתב

אופנועים. נבי על וטיולים בילויים צחוק. מודרני נסיך
מס שהיא דבר גבוהה, עצמית הערכה בעלת

 )856/192( הראשונה, בשורה עור לי בירה
ב להתמודד המוכנה עלומת־ניל צעירה היא
 לפני שהוא. נושא כל על 23 בו כל יעם כתב

 ויראה בראי יסתכל ונייר, עט הצעיר שיקה
 עיני כעורב, שחורים תלתלים בעל הוא אם

 רגע, כארז. קומה גבה אפיקי־מיים, על יונים
 בעל נם להיות עליו עדיין. מספיק זה אין

 אקדמאית), (רצוי לפחות תיכונית השכלה
 של התכונות כל הומור, ובעל שכל חריף

מודרני. נסיו־חלומות
כשטח התמצאות

 ),856/193( 17.5 בת (לדבריה), חיננית צברית
 על להתכתב רוצה תיכון בית־ספר תלמידת
הישר והנוער נעורים אהבת אמנות, ספרות,

 לא, או סטודנט — 19־22 בן צעיר עם אלי.
אלה. בשטחים שיתמצא
התכתבות פשוט

 )?־856/194( 20 בן ד׳, קורם בטכניון. סטודנט
 להתכתב גינונים ובלי רבה, בפשטות מבקש

 י יחליטו' הזמו שמשך נושאים על נערה עם
ביניהם.
לא. לא, לא,

 בעל* )856/195( 24 בן בדימום פלמחניק
 לעברית פרט דובר תיכונית. כמעט השכלה

 הפנאי, בשעות חרוזים חורז שפות. שתי עוד
 רק יודע דרמתי. בחוג ארטיסט בולים. מאסף

 שהנערה רוצה אינו הוא רוצה. לא שהוא מה
 אתו, להתכתב שתרצה עדינת־הנפש. .18־20 בת

 .4 יפה, .3 ממושקפת, .2 נ׳יננ׳ית, ■1 :תהיה
 לאהוב יבולה היא ייקית. .5 וסנובית. עשירה
הפרוע. המערב סרטי לא אולם סרטים,

 כי מורגש מקבלת, שאני במכתבים גם
 עם מתרוצץ הפוחח קופידון הגיע. האביב
בצעירים. ומתעלל וחיציו קשתו
ברומנים במד לא

 מדי יותר כנראה קוראה את יד. שרונה
 ש־ להווכח התאכזבת ממש שרונה. רומנים,
 והחוורת, רזית לא פסק, לא הבריא תיאבונך

 אין אלה בלי כי סבורה את מאוהבת. כשאת
 מתחיל הקטן לבד האם אמיתית. אהבה זו

 ן אותו רואה כשאת מהירות ביתר לפעום
ל סקרנית לראותו. היום כל מחכה את האם

 צורך אין מאוהבת להיות כרי ! תגובותיו
כסדין. וחוורת למחצה מורעבת להתהלך

מחבואים
 י 'את להרגיש אוהבת נערה — «. שלכזה

 רוצה אינה היא אם אפילו מושכת, עצמה
 העצמי לבטחון הרבה מוסיף זה בנשיקות.

אח נערה, של וגהמד קטן משתק זה היה שלה.
ה להתייאש, לד אל אולם מחזר. אתה ריה

רב. זמן יארך לא משחק
?״ לך חושב אתה ״מה
גד את לדחות צריכה היית לא — ב. שרה

 על לנשקך כשרצה כזאת, בגסות שלו עון
 בנשיקתו. רצית לא באמת אם מפתן־הבית.

 לא בהחלטיות. אבל באדיבות לסרב יכולת
אותו. להעליב

נמושות
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 |; קרם שהוא איזה שיש אומרים ־־־־ עדינה.

 רק לד שיש אומרת את אבל נמשים. המוריד
 אני הטרנדיה? מה האף. על נ׳ינג׳ים כמה

 תנסי אל בגילך. מאוד פיקנטי שזה מוצאת
רגשי־ לד יש שבאמת ואותי עצמך את לשכנע


