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■■ ■השלם איוו אני,

 את הידקה כמינה, יחידה מוזהבת, חגורת־עור
 שחזר כעת הלפרין, ישראל״) (״מר רפאל של מ-תניו

 העידה היא לישראל. מארצות־הכרית שבועיים לפני
 העולם אלוף כתואר זכייה - הלפרין של ייחודו על

 הלפרין שד שוכו ככד. כמשקל חופשית כהתאכקות
כספי־רט. הראשון העולמי אלופה את לישראל העניק

ספורט

כ שעברה בשנה לישראל חזרתי
 ניתנה שלא על אכזבה מלא שלבי

תו על רשמית לתחר ההזדמנות לי ׳
 חפשית, בהתאבקות אלוף־העולם אר

הת תאז לו שהאמריקאי מאחר
שונות. באמתלות ממני חמק

ל חזר נכ:ס ינואר, מימי באחד
 מאר־ מברק לי הביא שמשון מכון

 לחזור מתבקש אני בו צות־הברית,
 עם להפגישני ידאגו מנהלי — לשם
 צורף הטיסה כרטיס העולם. אלוף

 להמריא אלא לי נותר ולא להזמנה
לניו־יורק.

 הופעתי שבועות שמונה במשך
 מיליון 30 ראוני בה; ראוה, בתחרויות

באמצ ארצות־הברית רחבי בכל איש
 בי חזו הצופים יתר הטלוויזיד, עות

 אלי מחוף בערים, השונות בהופעותי
 8 מהן תחרויות, 39 ערכתי חוף.

ה איצטדיון גארדן, סקוויר בטדיסון
 בעת.הצורך ההופך שבניו־יורק׳ ענק

 ונד אגרוף, לזירת כדורגל ממגרש
היאבקות. לזירת כדורסל מגרש

!״ היהודית החיה את ״להרוג
ה כיום לי ייחשב ,1955 למאי 3ה־
 גארדן, סקוור המדיסון בחיי. גדול
 זכו צופים אלף 12 אדם. מרוב המה•

 חזרו רבים אלפים כניסה, בכרטיס
 היו שלא אנשים שם היו כרטיס. ללא

 יהודים דולר. 5ב־ נעליים קונים
 זקנים עם ושטריימלך, קפוטות עם

האולם. את מילאו הכל ופיאות,
 שמידט, האנס הגרמני נקבע כיריבי

 החיה את ״להרוג הקרב לפני שנשבע
 עולה אני עצומה, מתיחות היהודית.״

 נש־ לבנה בתלבושת לזירה ראשון
הגר בגדי. על רקום כחול מגן־דוד

 ומשקלו מטר 1.92 גובהו עולה, מני
 מייק השופט שחורים. לבוש ק״ג, 120

 לוחצים אנו אלינו, נגש מזוריקי
החל. הקרב ידיים,

 החבלים, ליד אותי תפס הגרמני
 פרצופי, לעבר איומה מכה הפנה

 כשקם, ברגליו. ותפסתיו התכופפתי
מ אל ברגלי והעפתיו באויר רחפתי

 ראשו את להחזיק הצלחתי לזירה, חוץ
 הצליח הוא אולם רגלי, בין כדקה

ש עד לחבלים, להתקרב להתחמק,
 הצליח כשקם, לשחררו. הייתי חייב

 בין ראשי את לתפוס יפה בתכסיס
 אתי לרוץ החל זה ובמצב ידיו,
 בראשי חובט כשהוא הזירה, סביב

הרגשתי הזירה. של החדות בפינות

מאת
רפאל

 שאבתי לפתע, עולמי. עלי חשך כאילו
 את זה ברגע לכלות והחלטתי כוח,

 הכאב למרות בי. שנאצר הזעם כל
 והטלתי קמתי גופי, חלקי בכל העז

 נפל הוא לפרצופו, איומה ״פצצה״
 החמישית ובפעם פעמים, 4 וקם

 הרמתיו רגליו, בין ידי את הכנסתי
 ומיד הזירה, על רב בכוח וזרקתיו

 השופט את שמעתי עליו. גהרתי
שלוש״... שתיים, ״אחת, : מונה

 לאחר שניות ועשרים דקות שש
 אפרקדן. הגרמני שכב הקרב תחילת

 לאות ידי את השופט שהרים ברגע
 החל הגרמני, עלי התנפל נצחון,
 להפריד, החלו שוטרים אותי. לחנוק
 ליו. הבא מכל לעברו זרק והקהל

 ד,המו־ בחיי. כזאת מהומה ראיתי טרם
 בקושי והוא ביציאה לו חיכו נים

חבל... לינץ׳, ממשפט נמלט
 מירור והדיילי הפוסט ניוז, הדיילי
 שלהם השער עמוד את לי הקדישו

 טור לי היה תשבחות. מיני כל בציון
 אר־ רחבי בכל עתונים 43ב־ מיוחד

 המתאבק ״הרבי : בשם צות־הברית
ו רדיו בתוכניות הופעתי אומר״.

 והמילוזה, המגבית למען טלוויזיה
 רבים ומוסדות הציונית ההסתדרות

אחרים.

דקות כחמש דו?ר ף7א 25
ל ביותר נאמן שליח הייתי

 הספורט בשדה עשיתי ישראל. מדינת
 הפוליטיים. הנואמים כל משעשו יותר

 תעמולה אסיפת לאחר מקרה זכורני
דו אלף 40 נאספו בה המגבית, של
 דקות חמש בן קצר לנאום עליתי לר.

דולר. אלף 25 : שיא והשגתי
 יבאר־ בהם שזכיתי והיקר הכבוד

 ידידים בעזרת לי באו צות״הברית
 במלון התאכסנתי למשל כך׳ שונים.

 ב־ ביותר הגדול המלון שהנו אלנזרלן׳
שלו עמדו לרשותי ארצות־הברית.

 השירות, מיטב כוללים חדרים, שה
בטלוויזיה. וכלה חם מאמבט החל

 פרוטה. אצלי לקח לא המלון בעל
צעי של מועדונים הוקמו בניו־יורק

 על שנקראו יהודיים וצעירות רים
ונאום מוצלחת הופעה לאחר שמי.
נגש המקומות, באחד לעניך .ישר

 בנבחרת להיכלל יכול שחקן כי קובע׳ לאומי
 או סטודנט, הינו באם רק סטודנטים, של

 חלפו וטרם כלשהו גבוה בית־ספר שסיים
הסיום. מאז שנתיים

מפ לי הושיט כרסתן, יהודי אלי
 שלך.״ ״הריהי : ואמר מכונית תחות
 1955 דה־סוטו ומכונית החוצה יצאתי
הבא... חפצי למחוז אותי הסיעה

תהיריס פרקי ארבעה
 תצלום תמורת הבטיח אחר יהודי

ו קיץ חליפות שש לי להתקין עמי
 אהדת לי רכשתי הסכמתי. חורף.
 ממני. התפעלו כלבנים כושים רבים.

 הופעה כל לפני ושכחתי... כמעט כן,
 כשלא תהילים. פרקי ארבעה אמרתי

נפ אלו, פרקים לשנן זמן בידי היה
 בשבת, טלפון מרים הייתי לא צעתי•

יהו בבתי־כנסת נאמתי זאת במקום
 ביום. פעמים חמש לפרקים דיים,
 כלל. נכנסתי לא רפורמי כנסת לבית

 התחתית ברכבת בנסיעתי זוכרני,
 לראשי, קט.ה כפה חבוש בניו־יורק,

 בי. ולהתל ללגלג צעירים שני החלו
ה בתחנה ברדתנו אולם התאפקתי,

 לא הללו כי לי ברור היה סופית,
לצחוק... עוד יעיזו

 כאשר זכיתי ביותר גדול בכבוד
הכ חדשה אמריקאית אנציקלופדיה

 המתחילים המונחים יתר בין לילה
המת :בציון שמי, את גם ה׳ באות
 פעם הבלתי־מנוצח. הישראלי אבק

 אלי נגש השמינית, בשדרה בלכתי
 בך, ואגע ״תן : ואמר ידי, נשק אדם,
 אין פשוט לחיות״. שאאריך אדע

האמריק התנהגות של פירושה לתאר
 אל שבהם. היהודים של ביחוד אים,

 שלחו מפלגתיים, מטיפים לשם תשלחו
 תעלה בכמה 'ותיווכחו ספורטאים

שם. קרננו
תמיד פתוחות דזתות

 באר־ רב זמן להתעכב יכלתי לא
 ילדים וחמשה אשה כי צות־הברית,

מכו גם לשובי. בכליון־עינים ציפו
 ו־ מנהלו שאני שמשון, מכון ני,

 מ־ עמי הבאתי לשובי. ציפו מטפחו
 ואני חדישים מכשירים חוץ־לארץ

 דלתות תעלה. המכון שרמת תקוה
 לפני פתוחות האמריקנית היהדות

לפני. ועתידי 29 בן רק הנני עת. בכל
 ממני יידרש באם י תארי על להגן
 לנוח רוצה הנני זאת. גם אעשה
ה או המגבית לשירות אך קמעה,
 אוכל לא כי תמיד, מוכן הנני מלחה

 לי שהיו הרבות החוויות את לשכוח
 בקנדה גם חוף. אל מחוף סיורי בעת

ישראל. קרן את רוממתי הרחוקה

במרחב
כדנרסל

החזק הקלף
 ביום המה קדש, התורכית האניד, ספון

 שזופים. צעירים עשרות האחרון החמישי
 של הספורט לפסטיבל ישראל נבחרי אלה היו

 בירת בורשה, שיתקיים הדמוקרטי הנוער
 להקת כדורעף, שחקני כדורסלנים׳ לין. פ

 כוחה את להפגין ינסו אלה כל — רקודים
הפסטיבל. במסגרת ישראל של

 הקלף בבחינת שהיא הכדורסל, נבחרת
 ככולה רובה הורכבה ישראל, של החזק

 אולם, ובמושבות. בערים הפועל משחקני
 ב־ נתקל המזרחי הגוש אל המשלחת שיגור
 שלא לספורט, ההתאחדות של מוחלט סרוב

 תעמולה לצרכי נסיעה על יפה בעין הביטה
 לעמדתו החוץ משרד משנשאל פוליטית.

 — רקודים *להקת : הנסיעה את אף שלל
 !״ לא — ספורט משלחת כן,

 התוצאות כל חלו לנסיעה, אישור באין
 הכסף את צברו רב שבקושי המארגנים, על

לנסיעה.

השניה החתונה
הקרו בימים להתחרות עומדת זנבה א/ק

אף לשאת לעיל), (ראה קדש כחברתה בים

 יהיו הפעם, לנכר. ספורטאים של מטען היא
 השלטונות שסעד טהורים, ספורטאים אלה
נוס הישראליים הסטודנטים לעזר. להם היה
 יתקיימו בו מקום ספרד, לסן־סבסטיאן, עים

המערביים. הסטודנטים אליפות משחקי
 אקדמאי ספורט ארגון להקים כשהוחלט

 לעצמם כחובה האיגוד, ראשי ראו (אס״א),
האי שיגר שעברה בשנה למרחקים. לצאת

 האליפות לתחרויות ספורטאית נבחרת גוד
נכ והמתעמלים האתלטים בבודפסט. שנערכו

 השיגה הכדורסל נבחרת חרוץ, כשלון שלו
כבי נצחון אוסטריה, עם יחיד ממשי נצחון

 כך נגדה. התייצבה שלא מצרים, על כול
השביעי. המקום ישראל של בחלקה נפל

 ארצות רק השתתפו שבה אליפות זו היתד,
 תמיד המצווה ישראל, אולם המזרחי. הגוש

 בשטח גם חיכתה חתונות, שתי על לרקוד
 משהגיעה ברצון נענתה נוספת, להזמנה זה

 כאן גם אך המערביים. למשחקים ההזמנה
 האם :בעייה צצה כשורה. הכל היה לא

סטו שאינם בשחקנים הנבחרת את לחזק
? דנטים

 הלא־סטודנטים מספר היה שעברה בשנה
של רק השנה לקחת הוחלט לפיכך גדול,

מר ושד,תקנון לומדים, שאינם אנשים שה
הביני הסטודטים ארגון תקנון לצרפם... שה

 ״משהו״. שלמדו אלה אחרי ריצה החלה
מהאוני סטודנטים בצד המאושרים, שלושת

 :גופני לחנוך והמדרשה הטכניון ברסיטה,
 עמום להתעמלות, מורה כיום עופרי, זכריה
 כיצד להסביר מאד שקשה לוסטיג, וארז קופר
סטודנטים. הפכו

וגופיות כבוד על
 לשני נחלקו הישראלי הכדורסל אוהדי
 במשחק פולני. השני ספרדי, האחד מחנות,
 (ראה הנבחרות, שתי בין השני ביום שנערך
הו העליונה על ד,״סולנים״ יד היתר, לעיל),

המש רמת ).52 : 54( נקודות 2 ליתרון דות
 כחיה יפרפר ישראל כבוד כי הוכיחה חק

 בוורשה. והן בסן־סבסטיאן הן במלכודת,
 קשה כה עמלה הלאומית שהנבחרת אחרי

ה במערכות עולמי שם לעצמה לרכוש
הדמוקר והנוער הסטודנטים יבואו כדורסל׳

 בלתי־דמוקרטית בצורה הכל את יהרסו טי,
לחלוטין.

 שיצי־ הנבחרת אס״א, נבחרת : קטן פרט
 ללא שחקה ההתאחדות, ידי על הותרה אתה

ש הדמוקרטי, הנוער אנשי ואילו גופיות,
ספור מוסד שום ידי על נתמכת אינה יציאתם

יש נבחרת במדי הופיעו מוכר, ישראלי טאי
חזם. על רקום המדינה כשסמל ראל,

מחרחת
ט£8£8 \•£££5 סעודיה

 למרחב לחדור הגרמנים נסיון שנכשל אחרי
 כובשת רומל, המרשל בפקודת הנשק, בכוח
 עמדה• אחרי עמדה שלום בדרכי גרמניה עתה

ממדינ גירש סעוד המלך האחרונה: ההצלחה
 ג׳ון האנגלי אביו, של הוותיק יועצו את תו

 כיועץ הוזמן, במקומו סילבי. ״עבדאללה״
פון־הונטיג. בשם גרמני אציל למלך, מדיני

הקונסול כבוד
למק גר שה לבנוני תושב נקאש, אלברט

 שנים, 10 לאחר במולדתו לביקור וחזר סיקו
 הגישה כאשר ביירות, משטרת ידי על נעצר
 שהותו שנות 10 משך כי תביעה, אשתו

 מקור ללא אותה עזב לה, דאג לא במקסיקו
הש בי הסביר כאשר שוחרר, נקאש קיום•
 קונסול- עתה משמש החדשה, במולדת תקע
 לגרום עלול מעצרו וכי הלבנון של כבוד

 עם שנשארה החדשה לאשתו נפשי זעזוע
החדש. בעולם ילדיה

קטן פרט
 נתברר כאשר באלג׳יריה פרצה שערוריה

 לתפקידו שמונה הערבי, החינוך שר כי
 אינו בצרפתים, הנלהבת תמיכתו בגלל רק

פוטר. הוא וכתוב. קר,׳א יודע
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