
ספורט
איגרוף

ך ר ד הפוכר. ב
קפ כני הלכו כו שפוט, כאותו

 פוצצו ולח״י, אצ״ל כדרכי ריסין
הל כאיים, הכריטית המפקדה את
הפו כדק־־ לשעבר אצ״ל אנשי כו
 כית״ר של האיגרוך נכחדת : כה

 הצכא נכחדת עם להתמודד יצאה
 הלמה כאה, בקפריסין, הכריטי
 שנילווה המיוחד כתכנו וניצחה.

מ כקפריסין למסעה המשלחת עם
 הראשונה התחרות פרטי את תאר

כפאמאגוסטה. שנערכה
ה אל הבריטי הצבא שלטונות של יחסם
הע הם נפלא. ממש היה הישראליים אורחים

אוטו הישראלים המתאגרפים לרשות מידו
 והלילה, היום שעות כל למשך מיוחד בוס

 בתוכניות־שעשועים, לחזות להם איפשרו
 מן אחדים החרויות־כדורגל. מרוצי־סוסים,

 למדי הגונים בסכומים זכו אף הבחורים
סוסים. על בהי׳מורים

 רק לחלוטין נמוג המוסתר הפחד אולם
 איגרוף בתחרות לחזות הבית״רים באו כאשר

 הבריטית הרמה כי להם התברר בריטית.
 אותה בעת הישראלית. על כלל עולה אינה

 חיילים כמה עם האורחים התידדו תחרות
 :הבריטים בפי הרגילה השאלה בריטיים.

הת י״ בארץ־ישראל נגדנו נילחמתם ״האם
״״כן : הרגילה שובה !

״״תל־חי  נערכה הראשונה התחרות !
 שנבנה מיוחד איגרוף באיצטד בפאמגוסטה,

 עליהן אשר מסביב, גבעות מוקף עמק בתוך
ה הדרגות בעלי בין החיילים. אלפי ישבו

מס וישבו נשותיהם, עם באו אשר גבוהות
ה הייצוג בתלבושת בכורסאות, לזירה ביב

 של דרגתו בלטה הבריטי, הצבא של חגיגית
גנרל. בריגדיר

 לזירה עלו הבית״רית הנבחרת מתאגרפי
לוי, בן־ציון רחמים, צבי :הבא בהרכב
 כירג־ אשר וייספיש, חיים בר־ציון, שמעון
יעיש. בר־ציון, מאיר פארקאש, נחמן בלום,

הברי גם מספר, דקות כעבור עלו, כאשר
בבנ : במקצת הישראלים פני החווירו טים,
 חדשים, טיפוסים כמה ניראו הבריטית חרת
 הפעם אבל הקודמות. בתחרויות הופיעו שלא

 ניצבו בית״ר אנשי לחששות. פנאי היה לא
 לתשואות דקות חמש משך האזינו דומם,
 הזירה, מן ירדו הקהל, של פוסקות הבלתי
הברי ״תל־חי!״. פעמים שלש שקראו לאחר

 אויביהם סיסמת על בהתלהבות חזרו טים
לשעבר. המושבעים

 נערך הראשון הקרב הקרבות. באו אחר
 איניס. לנין רחמים בין תרנגול במשקל

 החילה האי. כאליפות שני מקום שקיבל מי
 ורגליו ידיו את כהלכה לנצל הבריטי הצליח

 הפעיל השני בסיבוב כבר אולם הארוכות.
 באיניס שלח האופייניים, להטוטיו את רחמים
 בנוק איתי חיסל אדירות, מהלומות סידרת

אאוט*.
 וטיילור, לוי בן־ציון התמודדו בעקבותיהם

 ה־ זכה הפעם קל. במשקל קפריסין אלוף
 לעומר. נקודות. הפרש לפי בנצחון בית״רי

בר־ציון :השלישי בקרב המתח גדל זאת
 עד שהשתתף נייט, הוותיק המתאגרף נגד
 מהם. 72ב־ כמנצח יצא קרבות, 78ב־ כה

הע הבריטי של המפותחת הטכניקה לעומת
 המפורסמת. תוקפנותו את בר־ציון מיד

 השלישי בסיבוב :התוקפנות ניצחה הפעם
 מוטל נשאר אדירה, מהלומת־ימין נייט ספג
 שטיפל לאחר לבית־חולים, נלקח נוע, בלי
 קארו, ד״ר הישראלית, הנבחרת רופא בו

 הריעו הבריטיים החיילים דקות. עשרים משך
הוגן. משחק מעריצים הם המנצח. לכבוד

 נחלה הישראלית התוקפנות שירי־אצ״ל.
 בסיבוב : ערב באותו נוספת פעם ההילה

 וייס־ חיים הצליח מסחרר קצב בעל שלישי,
 — אחר קפריסאי אלוף בנוקאאוט להפיל פיש

סוויני.
 אשר נגד הבריטים הציבו החמישי בקרב

ב הכבדים מתותחיהם אחד את בירנבלום
 השתתף אלוף־הודו, שהיה מי קרטר, : יותר

 כי אם מהם. 143ב־ ניצח קרבות, 150ב־
 הביתרי, אגרופי על־ידי קשות נחבט הבריטי
 הסיבובים. שלושת כל במשך מעמד החזיק

תיקו. : התוצאה
 כוכב במקצת הועם ואילך רגע מאותו

 המתאגרף־כדורגלן אמנם הבית״רים. של מזלם
סורל, יריבו, את לנצח הצליח בר־ציון, מא־ר

 בנוק־אאוט רחמים של הראשון נצחונו *
שלו. האיגרוף בקריירת

 טוד, אולם הראשון. בסיבוב עוד בנוקאאוט
 נקודית ביתרון גבר חובבים, לונדון, אלוף

 הצבא אלוף או׳בריאן, ואילו פרקש, על קל
 40 של וותק בעל כבד, במשקל הבריטי
יעיש. על גבר נצחונות, 37 מהם קרבות,
 העיבו לא האחרונים הכשלונות שני אולם

 גברה בית״ר נבחרת : העיקרית העובדה על
 ערב, אותו *. בקפריסין הבריטי הצבא על

 לבריטים ללמד ניסו הבחורים, ישבו כאשר
 הם כי עז בטחונם היה שירי־אצ״ל, את

הבאות. בתחרויות גם יצליחו
בראשית : בהחלט מוצדק היה הבטחון

 אה וניצחה הישראלית הקבוצה שבה השבוע
 בתוצאה הפעם — ב̂א הבריטי הצבא נבחרת

4:14.

.4: 11 של בתוצאה *

החי
שול״□ מירוץ מכ
 הדירות לאתת לפרוץ אלמוני ניסה בחיפה,

 שוטרים, משמר על־ידי נתגלה הרצל, ברחוב
 זינק בשלום, נחת השניה, הקומה מן קפץ

 נתגלה במקום, שעבר ריק, אוטובוס לתוך
ולהי החוצה לזנק הצליח הנהג, על־ידי
 האוטובוס את הנהג היפנה בטרם מלט,

המשטרה. לתחנת
?ו ת ת3ת חו מ ת ה

 דה״רסי אנטואן שוחרר צרפת, בפאריס,
 בעוון שנים שלוש בילה בו מבית־הסוהר,

 ביטוח בחברת משרה מיד קיבל גניבה,
גניבות. מפני מחלקת־הבטוח כמנהל גדולה,

ק אימת חו ה
 שקנתה מכונית, לתוך גנב חדר בתל־אביב,

 מיז- מתוכה הוציא השלום, בית־משפט ליד
 מעשהו, על התחרט חפצים, מלאה וודה

 לעורך־דין שייכת המזוודה כי שנוכח לאחר
 של לביתו אותו להביא מיהר קנט, נתן

המדרגות. על אותה השאיר עורך־הדין,

ת ע מ ש ת מ טי ס אלי צי סו
 פבלוב משפחת קיבלה בולגריה, ברוסיה,

 ״נא :הלשון בזו ביטוח מחברת מכתב
 עליה כי פבלובה יבגניה לניפטרת להודיע

 בהקדם שלה תעודת־המוות את לנו להמציא
הוצ את לכסות נוכל לא אחרת האפשרי.

הקבורה.״ אות
אור־עינים

ה בשעות שהלכה אשה, פרצה בחיפה,
 ״אני :בזעקות־אימים הרצל; ברחוב ערב

״עיוורת אני !עיוורת  לאחר רק נרגעה !
 אינם הם גם כי עוברים־ושבים לה שהסבירו

 ברשת- שחל מקילקול כתוצאה דבר רואים
העירוני. החשמל

אבון מחיר תי ה
 ל- פנה שבעל־מסעדה אחרי בירושלים,

 אחד על לאסור בבקשה המחוזי בית־הדין
למסע הכניסה את הקבועים מלקוחותיו

 מעוררת הנתבע של שאכילתו בטענה דה׳
 שותה (״הוא אחרים סועדים אצל בחילה

 הנאה אנחות ומשמיע במישרין מבקבוק מים
 צו־בינ־ בית־הדין הוציא !״)השתייה לאחר

ל בעל־המסעדה בינתיים ישלם לפיו יים,
 כהפרש ליום, פרוטות 350 הטרדן לקוח

אחרת. למסעדה מסעדתו בין הארוחה במחיר
ת ביו טי ק ל רעיונית קו

 הצפה המזרחי בטאון התפאר בתל־אביב
לה אנשי־הדת התנגדו בישראל רק לא כי

 :ישו חיי את המתאר הגלימה, הסרט צגת
 העתון, לדברי התעוררה, דומה התנגדות

בירדן. המוסלמית הדת חכמי בין גם

ת □ 70 בין מכוני שי ב כ
ל רועה־הצאן החליט נחשולים בקיבוץ

 עדרי את העלה מיואש, לטרמפיסט סייע
למענו. מכונית עצר הכביש, על

ד הרוצה ק ש תו ■דחיק ל עדו
הו קג׳רקי יוסף נהג קיבל באבן־יהודר״

 בבית־המשפט עדות למסור עליו כי דעה
 לירושלים, לעלות מיהר בירושלים, המחוזי
 בית־המשפט פקידי לו אמרו כאשר הופתע

 יום, לאותו העדים ברשימת נכלל הוא שאין
 לאחד קורבן נפל הוא כי במאוחר גילה

באפריל. הראשון מתעלולי

.1 :מאוזן
הוש זה ביישוב

שמ החודש בתה
נישו מסיבת חת
 בעלת .4 ; אים
 .8 ; הסדרים שש
ישר מגורים בית
; קללה •10 ; אלי
; לעיל נזכר .12
ירו שכונה .13

 שנכבשה שלמית
 ; הפלמ״ח על־ידי

צ .17 ;אבל .16
 ; תת״מימי מח
ה המעצמה .19

.20 ; חמישית
שד של מקצועו

 .21 ;הולמס לוק
לק .23 ;טהור
 רח3 .24 ; ראת

 .26 ;ארצישראלי
ציו .. ״שאו

 מלת .27 ; !״ נה
הרא .29 ברירה;

 .31 ;לחודש שון
 ;אחוזים חמישים

יש דיפלומט .33
 .36 פרחים; מקלעת .35 אמריקה; בדרום ראלי

 דבר .41 ;צה״ל אלוף .39 ;מין .38 !ציפור
 מחוץ וולד .44 ;מקובלת לשון .43 : אחר

לנישואים.
ך נ או  יום .2 ;ממולאת ציפור .1 :מ

 בית־חרושת .5 ;חלב מצץ .3 !בשבט חשוב
 ; צ״כ ח״כ .7 ; לא־מבושל .6 ; לשמנים

 שלוש מלפני יהודים צורר .9 פנוי; זמן 8
; מזון לטיב רבנית עדות .11 ;שנה מאות

 בקשה .18 ; אצולה תואר .15 ; מגש .14
 ל־ גדול תל־אביבי בית־מסחר .20 ;לביקור

 בית־חרושת .23 ; אסיפה .22 ; מכונות־בתיבה
 .28 ; המלך״ מכל, ״... .25 ;בעמק־יזרעאל

 לטל' זכרוני .30 ;בלונדון ישראלי דיפלומט
 הנכונה הצורה .32 ; נשים חיל .31 ; חמה
 פושע .36 ; שר ולא מיניסטר .34 ;ט״ז של

 לפני כמו .40 ;כרס ולא בטן .37 ;פלילי
נע. .42 ; שאלות ארבע

 ״עיינות״ הוצאת מספרי חמשה־עשר
909 הזה״ ״העולם תשבץ לפותרי

 דואר־נע מלכיה, קיבוץ אל־בוחר, שרה
 בן־ תל־אביב, אלישיב, טונה ;עליון גליל

 יזרעאל, קבוצת ארליך, בן־עמי ;123 יהודה
 חיפה, דורון, אסתר ;בית־שאן עמק דואר־נע

 ; 2650 צ. ד. צה״ל, וולנשטיין, רמי ; 9 עקיבא
 לאה ;8 האשל רמת־גן, וינוגרוד, ישעיהו
 חבשוש, מאיר ; 19 יהלום רמת־גן, וינרייך,

 אורי ; 18 בן־מתתיהו יוסף רוממה, ירושלים,
 ,כדורי על־שם החקלאי בית־הספר יעקבי,

 תל־אביב, יפה, אפרים ;תחתון גליל דואר־נע
 פרץ תל־אביב, מנוביץ, דינה ; 22 סימפוניה

 קוק הרב תל־אביב, פלר, שמואל ; 28 חיות
 גבירול אבן תל־אביב, צוקרמן, משה ; 22

 אריה ;2400 ד.צ. צה״ל, תשבי תרצה ;182
.136 בנימין נחלת תל־אביב, אריאל,
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סנוים

הוצאת אספד■
—<*11-"ז*

 היו במיכרות. עבדתי אז גם שם... גם הייתי כן, ברוסיה... אז הייתי אחרת... עם
 רוסיות, מלים שש או חמש למדתי כבר נובורוסייסק... ליד מיכרות־נחושת, אלה2

 אבל כמה?.. בואי; ;אותך אוהב אני ; מים ;לחם כן; לא; :עבודתי לצורך רק
 למסבאה יחד הולכים היינו ערב כל כהלכה. בולשביק אחד, רוסי עם שם התידדתי
מתרוממת היתד, ורוחנו וודקה, בקבוקי של נאה כמות לתוכנו מרביצים היינו שבנמל.
 שקרה מה כל לי לספר רצה הוא לדבר. השתוקקנו התלהבותנו וכשגדלה ולעילא. לעילא

 יחד שתינו אתה, מבין עלי... שעבר מה כל להודיעו רציתי ואני המהפכה, בזמן לו
לאחים. והיינו

 תחילה. לדבר צריך היה הוא בינינו. הסכם לכלל באנו תנועות מיני ובכל במחוות
 אתה, המבין במחול. ויצא יקום אז !״ ״הפסק : לצעוק עלי עוד, להבינו אוכל כשלא
 לומר יכולנו שלא מה כל כן. עשיתי אני וגם לי. לספר שחפץ מה את רקד הוא י אדון

!הו־הי ! הום־לה !הי !הי :פראיות ובצעקות בבטננו בידינו, ברגלינו, אמרנו בפינו
 כשלא לנובורוסייסק. הגיעו איך המלחמה, ניטשה איך רובה, נטל כיצד התחיל. הרוסי

הוא !בכל־עוז וכירכר ממקומו מייד ניתר הרוסי !״ ״הפסק :צעקתי עוד, להבינו יכולתי
לתוך נכנסו איך הכל. והבנתי עיניו חזהו, רגליו, ידיו, אל הבטתי ואני כמשוגע. רקד

 הנשים. את עמהם ונשאו הבתים לתוך התפרצו איך ; החנויות את בזזו איך נובורוסייסק,
 פני את וגם עצמן פני את בציפורניהן וסרטו וצעקו, בבכייה המופקרות התיפחו תחילה

הן המיות״תענוג. והשמיעו עיניהן את עצמו הן חמתן, נכבשה לאט־לאט אבל הגברים,
כמובן... נשים, היו

 וכבר מספר, מלים אלא להשמיע הספקתי לא שלי. תורי בא כילה, שהוא לאחר ואז,
 ואני !״״הפסק :אלי צעק — כהלכה פעל לא ומוחו מאד אטום היה שהרוסי אפשר —
 לרקוד. והתחלתי והכיסאות השולחנות את הצדה דחפתי ממקומי, קפצתי חיכיתי. לזה אך
 ואינם שייאלם לגופם הניחו הם !השד אותם יקח פלאים, ירדו האנשים העלוב, ידידי הו,

 אילו ? לך להגיד פה יכול מה ? הפה מן לצפות יכול אתה מה אבל בפיהם. אלא מדברים
 קדקדי, ועד רגלי מכף דובבו, עצמותי כשכל אותי, הרוסי שמע איך לראות יכולת רק

 פעמים כמה מסעותי, את אסונותי, את לפניו רקדתי אני מתנועותי. תנועה כל הבין ואיך
 בסאנטורי, נוגן קומיטאג׳י, קדר, רוכל, כורה, חוצב, — שלמדתי המקצועות — אשה נשאתי

לרוסיה... הגעתי איך ברחתי, איך בבית־הסוהר, נחבשתי איך — מבריח נפח,
 אשר קאזאנצאקים, ניקום מאת היווני״ ״זורבה הספר מן קטע זהו

1_________ זה. תשבץ פותרי בין ויוגדל ״עיינות״ כהוצאת יצא
912 חזח ס7חעו




