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הקטר הצ׳כי זאטיפק התנועע לאסו בריצה
קלה סביב מסלולו של איצטד קולומב בפא 
ריס .אלפי הצופים תריעו ממושכות ,רעמו
ורקעו ברגליהם מרוב התלהבות .אמיל,(34) ,
שרירי ,צנום ונוטה להקריח קיפץ על הא 
ומה הסתמית ,קירר בהדרגה את שריריו
לאחר המאמץ .במרחק  200מטר ממנו ,על
קו הסיום ,התלוצצו עשרות עתונאים סביב
חבר השופטים ,רצו לשמוע ממקור ראשון
את הידיעה שהקהל כבר הרגיש כי התרח 
שה .הודיע הרמקול  :״שיא חדש ! 5000
מטר ב" 13:57,2דקות!״
 24שעות לאח־־מכן שבר זאטופק גם את
השיא העולמי ל־ 10ק״מ ,העמיד את מספר
שיאיו העולמיים על  .9לאחר מכן היה הקהל
הצרפתי .מוכן ,בשבוע שעבר ,להמליך את
זאטופק באמצעיתו של שער הנצחון ,להש 
ליך אל הסינה את אנשי משרד החוץ שכמ 
עט ומנעו את השיאים באי־רצונם לאשר ל"
זאטופק היתר כניסה לצרפת .היה זה אחר
ששגריר צרפת בפראג מסר פרטים על שיחה
שהתנהלה בין זאטופק לבין עיתונאים ציכיים,
בה הצהיר כי את פאריס אינו אוהב מכיוון
שספ־ותה זולה ותמונותיה פורנוגרפיות.
משרד החוץ שלח לזאטופק הודעה למלונו
בבריסל ,בד ,הסביר כי כניסתו לבירה הפור 
נוגרפית לא רצוייה.
זמן קצר לפני שהחליט זאטופק לשוב
לפראג באה הודעה שניה ,הפעם מהעם ה־

בין ישיבה לישיבה במשפט קסטנר )ראה
במדינה( סיפר שמואל תמיר לידידיו
במסדרון בתייר,משפט  :כשביקר את ■מרשו,
מלביאל גריגוואלד ,בבית־הח־לים וסיפר
לו כי היועץ המשפטי ביקש להב א לפני
השופט את ג יון הרשעותיו הקודמות,
הפציר בו הישיש הנאשם בהשמצה  :אל
תתן לד,ס לד,שמ ץ אותי ! ״
טעות היסטורית בלתי־נעימה קרתה ל 
דוד כן־גוריץ בשעת שיחה פילוסופית
בשדר,־בוקר .כשהפליג בי .ג'׳ .בחלומות
והרהר כי בימי אפלטון היה המצב קל יו 
תר מפני שאז לא היו עורכי״ד ן הופתע
על״ידי תשובה מהירה ומוחצת מצד בן־
שיחי ,סטודנט האוניברסיטה העברית.
בתשובה קולעת נתקל דן כן־ א מוץ
כשנכנס למסעדה ושא י  :״מה יש לך דבר
קל?״ זכה לתשובה מפי המלצר  :״נוצות!״
אחר שנזר ישראל רפאל הלפרין חיסל
את יריבו להתאבקות ,לשעבר שוטר צבאי
ומומחה ג׳ודו עתניאל שפירא ,נכנס
הזמר ליאו פולד לתא הה בשה של ד,ל־
פרין׳ ברכו על הצלחתו .הסב ר פולד :
״אחרי שראיתיו בטלויזיה ובזירהטרון אני
■משנה את האמרה כי ליהודים יש שנד
ואין נוח.״

״דג■ ז ל ב! ״
בשיחת רעים הזכיר ח״כ חירות ד׳׳ ר
)ארבע פעמים( בנימין אכניאל פרשת
נעורים  :״כשהייתי סטודנט בבריסל ראיתי
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העברה חינם בחשבון ל ח שבון
)פטוי־ה גם מדמי משלות וממם בולים על הקבלה(•
משרדי הממשלה ,עיריות ומועצות מקומיות ,חברות החשמל והמים ,הבטוח
הלאומי ,בנקים ,המוסדות והקרנות הלאומיים ,מערכות העתונים ובו׳ —

לכולם חשבון בבנ ה הדואר
בנק הדואר מקבל כספים לטובתם במזומנים ובשיקים וכן בהעברה,
בעלי חשבונות יכולי ם:
א .להכניס ככף לחשבונם ככל בית דואר כארץ במזומנים
ב.

ג.

וכשיקים לגביה■.
לקבל בכפיס מהיד חשבונם בכל בית דואר כארץ.
לסדר תשלום לבל מקום כארץ.

בעלי חשבון ׳כוליב

להורות

על

בצוע

תשלומים

קבועים

בזמנים

קצובים.

אפשר לבצע עיסקות בכל בתי הדואר בארץ משמונה בבוקר עד שעה שש בערב.

מתאבק רפאל הלפרין )ימין( כפעולה

ן _______________בנק הדואר מספק פרטים נוספים לבל דורש_____________ .

טלויזיח ,ג׳ודו ,שכל ,נוח
צרפתי שלחץ על ממשלתו ,אילץ אותר ,לה 
תיר את כניסתו של הרץ האולימפי .הצהיר
זאטופק בפאריס  :״לא אמרתי מעולם דבר
רע על פאריס .היתה כאן אי״הבנה.״
כאות לרצון טוב ביקר זאטופק באותו
לילה׳ בחברת מאמנו ושני שומרי ראשו׳
בפולי ברב׳ר ,הקברט המפורסם ביותר ב 
עולם.

ארמנים
פרסומת טובת
יותר מהתמודדות הספורטאים בשדה ,ב 
מסלול ובבריכה ,ניטש הקרב משך שנים
בין המרכזים הגדולים של מכבי והפועל•
היה נדמה בשנים האחרונות שממון רב
הוצא למטרות תעמולה׳ יותר מאשר לשיפור
מתקני ספורט ,בשטח זה צעד הפועל בראש
עם מנגנון גדול ועתונות מיוחדת וביחד
עם נצחונותיו הספורטיביים בשדה ,השאיר
את יריבו לרוץ מאחרי גבו.
לפני כמה שבועות החליטו המכבים לע 
לות לכותרות הראשיות ,הכריזו על חודש
יוני כחודש הנוכבי ,ריכזו בתוכו עשרות
הופעות ספורט שונות ,ביניהן כמה מצעדים
תעמולתיים) ,ראה במדינה( והופעת קבוצת
כדורגל איטלקית לאציו מרומא.
השבוע באה מודעת הפרסום הטובה ביו 
תר  :שתי קבוצות מכביות )מכבי תל״אביב
ומכבי נתניה( חיסלו שתי קבוצות של הפועל
)הפועל פתח־תקוד ,והפועל חיפה( יצרו גמר
גביע ישראלי מכביי טהור .היד ,זה לאחר
משחקי גביע רובינשטיין של ההתאחדות )ה 
עולם הזה  (866בהם נכנסו לגמר שוב שתי
קבוצות מכביות.

שכל הסטודנטים האחרים מעשנים ,שותים,
משתקים ק יפים ומתהוללים עם נש ב.
עישנתי וזה לא נעם לי .השתכרתי והרגש 
תי ברע .שיחקתי בקלפים והפסדתי את
דמ־ מחייתי לחודשיים .חשבתי לעצמי  :אם
רע לעשן ,לשתות ולשחק קלפים ,מן הס 
תם רע גם להתהולל עם נשים ולא עשית־
את זה.״ תגובת סטודנם־ת שהאזינה לשי 
חה  :״הטעות שלך היתד ,שהתחלת עב
הדברים הלא נכונים.״
המרי בשופטי בית־המשפט העליון ,לשע 
בר מנהל משרד העבודה צבי ברנזץ ,לא
תפסיק את אורח חייו הצנוע גש אחרי
מינויו הרם .את ההפסקה של הצגת הב־
כורד ,של דוד ניצל לישיבה רגועה ביציע,
תוך ליקוק שלגון ארטיק.
ממפעל ישראלי מפורסם אחר נהנה בחב
הפשעים של הארץ ,נתן דונכיץ .באיחוד
של שבוע נודע לו כי זכה ב־ 500ל״י
בהגרלת תפייס .כיאה לבנו של מנהל בנק
הכניס דונביץ את יתרת הרווח )אתרי המ 
סיבה שערך( לחשבונו בבנק.
הג׳רוסלס פוסט נזכר בבדיחה ישנת מאד
קשרה בכלכלן אוסקר נאם )ראה בוז־
זינה(  :כשהרים נאם ,תובע הצנע וצמציס
ההוצאות ,את שפופרת הטלפון באחד הי 
מים של השבוע שעבר׳ הודיע קול ח'וש :
״מר גאס׳ דע לך כי אני ואשתי חיים על
לירד ,וארבע מאות פרוטה לשבוע.״ זהיר.
של הדובר ואשתו  :דגי זהב !״
כאשר נשאל מאמן נבחרת ישראל בכרי*
רגל ,ג׳רי בית־הלוי ,מי ינצח לדעתו
באליפות העולם בשווייץ לא ענה ,נשנש"
אלים האחרים מייד ,ביקש  :״תנו לי כמד,
ימים לחשוב !״
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