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קסטנר? - גרינולד משפט מוכיה מה
 והכרעותיו. בשקוליו ועצמאי תלוי בלתי הוא הישראלי המשפט כי +
ישראל. בשופטי אימונו לתת יכול הצבור כי +

הממשלה? נתפרקה למה
 הציונית הקואליציה על קריטי ברגע מלהגן נמנעו הכלליים הציונים שרי כי ^

חרות. — מק״י של הקואליציה התקפת מול
מלהגן? נמנעו למה

 להופיע האחריות, עול מעצמם לפרוק הבחירות ערב להם היה נוח כי +
 משפט מפלגתיים לצרכים ולנצל לוחמת״ כ״אופוזיציה שוב הצבור בפני
לאומית. טרגדיה רווי

מהמשבר? בדיעבד מרוצה מי
 מנטל ״כמשתחררת״ הפועלים צבור בפני עתה להופיע יכולה אשר מפא״י,

האזרחות. נציגי׳ עם השותפות
המשבר? נמשך לו לסבול היה עלול מי

הבינלאומי. ומעמדה כבודה כלכלתה, חייה, סדרי המדינה,
? המשבר פרוץ למנוע וניסה בפרץ עמד מי
 בישיבתה המשפטים שר הציע הבחירות, עד הממשלה קיום על להגן כדי ■¥-

 הפרו אשר הכלליים, בשרים בנזיפה להסתפק הממשלה של האחרונה
הקולקטיבית. האחריות יסוד

ז ״מצפוני״ בנמוק מהצבעה הימנעותם הכלליים מנמקים מדוע
 פעיל חלק ליטול מצפונם בהם נתעורר לא סנש חנה בימי ההם, בימים כי ■¥-

צנחנות. בפעולות

תשובותינו

ה תך בד ש  חופ
מלון שלים >> הנשיא << ב בירו

העיר במרכז שקטה סביבה * ויבש צח אויר *
ם * אירופאי מטבח * י ל כ א בחירתו לפי מ

 היחידה השחייה בריבת עם והחדיש המפואר המלון
 תנעים ״הנשיא״ תזמרת בארץ. והמפוארת בירושלים

 עד בערב 9ומ הצהריים אחר 7 עד 5 משעה זמנף
נעימות. הפתעות בינלאומיים. אמנים הבוקר. אור

ה! הנחות ה בלבדי ד גדודו עז פ ה חו כ ו ר א

 ״הנשיא״ מלון
ירושלים

 3 העם אהד רחוב
 :טלפונים
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כדורסל
השחור השש □1■

פי ״ ״יו קרי בקעו אחד!״ ״עוד ג׳ינג׳י!
 ה־ הכדורסל ממגרש הנרגשים הצופים אות

 בליל שעטה תל־אביב, מכבי של בלתי־נוח
 הצעירים קבוצת : הסיבה חג. מחלצות שבת

הג — הדרום מכבי — תל־אביב מכבי של
שן חלום הפעם שימה  הפועל את לנצח :י

תל־אביב.

 שחקניה מיטב עם הופיעה הפועל קביצת
שחו חדשה, תלבושת המאורע לכבוד שלבשו

המש בביום לתת הבטיחו אותה כולה, רה
לתלבו ביותר זקוקים שיהיו ליריביהם חק

 חדל מוצלחת פתיחה לאחר אולם שת.אבל.
לשחקניהם. פנים להאיר והמשחק המזל

 להפועל האוהדת האוירה שלי. הסל זה
 משחקם היתד, הפעם הסיבה להצטנן. החלד,

 לעשות הפליא ביהוד המכבים. של המשכנע
רי אמר, יצחק הדרום, מכבי של הג׳ינג׳י שז

 כללית. התפעלות עוררו שלו הקפיצה קות
 שלי; הסל זה הפלא׳ ״מה :לשואלים ■ב ד,ש
 ורביעי שני בימי ואכן טוב.״ אותו מכיר אני

ה את המכבי במגרש תמיד לראות אפשר
המתאמן. האדמוני )19( צעיר

 קבוצה כל שומרת בכדורסל, היובל. ס*,ר
 למשל, תל״אביב, מכבי חזקה. על מצטיינת

 תל' הפועל שנים. מזה הארץ, אלופת הנה
 התמדה באותה מחזיקה זאת, לעומת אביב,

 כאלה קבוצות הארצית. בטבלה השני במקום
ליובל. פעם רק חזקתן את מאבדות
 לגבי היובל כנראה׳ חל, ששי, יום אותו
 )55—69( משכנע ביתרון תל־אביב. הפועל

יריביהם. על מכבי צעירי גברו
התל את אסף הפועל של המשק כשאיש

 היה קבוצתו שחקני של השחורות בושות
 האבלות התלבושות ישארו הפעם כי ברור

ברשותם.

כדורגל
■שר•□ גמול
 מרד היד, לא מעולם חיפה מכבי של מצבה

 מתמדוי סכנה בפני עמדה הקבוצה מזהירים,
 נמצאו תמיד אולם השניה. לליגה ירידה של
 משחקים. ביום על־ידי שהצילוה אלה לה

 המביימות, אחת היתד. חל־אביב מכבי קבוצת
 )0: 0( בתיקו סיימה למשל, שעברה, בעינה

 על־ידי שניצלה חיפה, מכבי עם משחקה את
ב׳. לליגה נפילה מסכנת כך

 השונות הקבוצות כיוונו אב לחמך. שלח
 ברבות כי המיים פני על לחמך ״שלח לאמירה

 נדמה האחרון בזמן הרי תמצאהו״, הימים
 שהיתר, תל־אביב, מכבי קבוצת שטעו. היה

 נצחינות למספר האחרונים בשבועות זקוקה
 פתח־תקוה, הפועל יריבתה, על לגבור כדי

של לפני נוצחה הטבלה, ראשית אל במרוץ
 ).1: 2( חיפה מכבי על־ידי דווקא שבועות שה

 יצחק תל־אביב מכבי תעד חבר אז התרעם
 ״חמש : החיפאים לעומת המאירי, (״איזו״)

 אתם ועכשיו נקידות מאתנו קיבלתם שנים
׳.״ כך מתנהגים

במש השבת, הימים. כרכות מציאה
 החיפאים תיקנו פתח־תקווה, הפועל נגד חקם

 אביגדור הבטיח ה׳ ביום עוד המעתת. את
 חיפה, מכבי מהנהלת הרשקוביץ, (״תיש״)
 האחות לקבוצה אחת נקירה לפחות להחזיר

 עמדו מכן, לאחר יומיים אכן, התל־אביבית.
 עם )1: 1( התיק• על שמרו בקרב, החיפאים

 זד, תיקו בעקבות שהפסידה הפועל, קבוצת
 20 לאחר עלתה תל־אביב מכבי אחת, נקודה

 עד בטבלה. הראשון למקום ליגה משחקי
 הקיץ, פגרת אחר הליגה, משחקי לחידוש

זה. מקום לה שמור

השעד״ם מלך
 יהושוע נראה עוד הקיץ פגרת לפני שבוע

 : השערים כמלך בכתרו, בטוח גלזר (שייע)
ו עלה פתאום, שערים. 19 עמדו לזב־תו
 בית״ר שחקן אלמליח, נבים :מתחרד, הופיע

שערים. 19 הוא אף שצבר תל־אביב,
הכ להשיג אחד שבוע נשאר לשחקנים

עליון. למאמץ נשבעו הם ; רעה
 חדרה, הפועל נגד במשחק המכריע, ביום
 היו אוהדיו שערים. ארבעה אלמליח הבקיע

 במרחק אולם הכתר. את כבש בזה כי בטוחים
 ידידיו בבר־ בעפולה, משם, קילומטר 100
 בלפוריה הפועל נגד במשחק אחרת. גלזר של

שערים. מששה פחותי לא גיבורם הבקיע
ה מלך נשאר שייע — החמישית בפעם
שערים.
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