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מצלמה ללא חופשה
תענוג חצי

חופשה ללא מצלמה
מלא תענוג לא כן גם

מצלמה עם חופשה

אידיאלי זה

לעו השמורה החופשה, שמחת
 פוטו־ מצלמת בעזרת למים
 על נשכחת. בלתי תשאר ברנר,

מצלמה. בלי חופשה אין — כן

0 1 נ־ס־נד 3
31 החלונן חיפה,רחוב

לציבור הודעה
 רכישה בדבר אלינו פנו רבים צרכנים

נא ולצערנו ״וספה״ קטנעי של מידית
 לב שמו לא כי ריקם, פניהם להשיב לצנו

 בהרשמה הצורך על הרבות להודעותינו
מוקדמת.

 שוא טרדת הצרכנים מן למנוע כדי
 קטנע לרכוש הרוצים כל מתבקשים

 לה־ ז. ש. אוקטובר־נובמבר בחדשי ״וספה״
 10 השרון רה׳ הראשי, במשרדנו מיד רשם
 המשנה סוכני אצל או ,5968 טל. ת״א,

המוסמכים.

בוו־מ להשקעות חברה ־ ג. א.

שיאים
חדש אליל
 את עיקמו הבריטיים האתלטיקה מומחי
 הזה ״האיש רצון. באי־שביעות חוטמיהם

 גבר על בהצביעם אמרו, מוכשר,״ אינו
 מיורקשייר. חשמלי מהנדס ,25 בן צנום
ל מועמד שהיה הספורט, בתלבושת הגבר

 1601( מיל למרחק לריצה האנגלית נבחרת
 מתוך אחרון בתחרות־המיבחן הגיע מטר),
מהנבחרת. מיד הוצא מתחרים, עשרה

ל שהחל הבריטי הרץ איבוטסון, דארק
 בנבחרת ונכלל כשנתיים לפני רק התפרסם
 נואש לא מלבורן, לאולימפיאדת הבריטית
 יומיים כעבור המבחן. מתחרויות מהיזרקו

ב הלבנה העיר באיצטדיון התיצב בדיוק
 בעלי רצים מספר עם להתמודד כדי לונדון,

 תק־ תלה לא איש בריצת־המיל. עולמי שם
 אלף 30 איבוטסץ. של בריצתו רבות ודת

 הצ׳כי כי ברובם המרו בתחרות הצופים
 לכן קודם מספר שימים יונגוזירט, סטניסלב

 מטר, 1500 בריצת העולמי השיא את שבר
הפעם. גם ינצח

 לפני מאוד נרגש היה עצמו איבוטסון
 ״נדמה אמר, הלילה,״ שמח ״יהיה הריצה:

 דקות משלוש פחות יהיה שיושג שהזמן לי
 ירית־הזי־ שנורתה מעת שניות.״ וחמישים

 איבוטסון היה הראשון, המיל לרבע עד נוק,
כ מובלט, בחזה רץ הוא בריצתו. שלישי
 מושלמים, במעגלים מתנועעות ורגליו שידיו

הרא המיל לרבע הזמן מיכני. כצעצוע
 יותר שניות כעשר דקות, 0:55.3 היה שון

 הולך שאני ״חשבתי העולמי. השיא מאשר
 איב־ אמר הזמן,״ את כששמעתי להתעלף,

הריצה. לאחר וטסון
הו הדרך במחצית למנצח. חלב כוס

 המרחק את עבר איבוטסון כי השעון רה
 כי הפעמון צילצל וכאשר דקה, 1:55.8ב־

 השעון הורה לסיום, מיל רבע עוד נותר
 איב־ הגביר האחרון בסבוב דקות. 3:00.0
 בשורה רץ כשהוא מהירותו, את וטסון
 האירי הרץ ועם יונגווירט, הצ׳כי עם אחת
 1500 למרחק העולמי השיא בעל דילני, רון

 אחר לפגר לא נואש מאמץ עשה דילני מטר.
 במטרים הקדימו האחרון אולם איבוטסון,

הגמר. חוט את ראשון חותך כשהוא ספורים,
 3:57.2 מצויץ: היה איבוטסון של זמנו
 של העולמי השיא את שבר הוא דקות.
 ג׳ון האוסטרלי ידי על שנקבע דקות, 3:58
הת זו שהיתר, הוא המעניין .1954ב־ לנדי

אר עברו בה בהיסטוריה הראשונה חרות
 מארבע בפחות המיל את ביחד רצים בעה

דקות.
 מחו רגליהם, על עמדו הצופים רבבות

 איבוטסון רצופות. דקות חמש במשך כפיים
 הרצים ששאר בעוד כלל. עייף נראה לא

 איבוטסון ניפנף מהמגרש, כפיים על הוצאו
 ראיון נתן חלב, כוס שתה לקהל, בידיו

לעתונות.
ב פעל ״הכל החדש: אליל־הריצה אמר
 אח להקדים מוכרח הייתי לתכנית. התאם
מצויץ.״ סיום לו יש בסיום. דילני

במסלנל
בא־צטדיון שבץ

 העומדת תל־אביב, הפועל קבוצת
 תיקח באירופה, לסיור הבא בחודש לצאת
 תל־אביב, מכבי משחקני שניים במסעה עימד,

 מהפועל ואחד חיפה ממכבי אחד כדורגלן
ב הסנסציוני כמישחק . . . רמת־גן
ה לאליפות המוקדמים המישחקים מסגרת

 פארגאוזי נבחרת ניצחה בו בכדורגל, עולם
 שני מתו ,5:0 בתוצאה אורגאוזי נבחרת את

 הפארגוזאית כשד,נבחרת לב, משבץ צופים
החמי בדקה הראשון השער את הבקיעה

. שית . ל הזדרזו הספורט עתונאי .
 אריה כי לקוראיהם השבוע בראשית הודיע
 הישראלים הטניסאים דוידמן, ואלעזר אבידן

במש ברזיל נבחרת נגד בקנדה המתמודדים
 במשחקי־ מזהיר נצחון נחלו דיויס, גביע חקי

 ובסיום טעות, זו היתר, כי התברר זוגות.
 בשיעור אלה במשחקים ישראל הפסידה

5:0 . . ה כל את שניתקה תורכיה, .
ל מסרבת ישראל, עם הספורטאיים קשרים

 להשתתף יהודיים ספורטאים למספר התיר
 שבאיחוד ההצלחה בעקבות . . . במכביד,

 בנס־ציונה היריבות אגודות״ד,ספורט שתי
 תלכנה בלתי־מפלגתית, ספורט לסקצית

 תהיה הראשונה דומה. בדרך ערים מספר
 אגודותיה איחוד על שמשא־ומתן רחובות,

.השבוע החל .  היום שככר למרות .
 נבחרת נגד מישחק כל ייערך שלא ברור

 הישראלית הנבחרת סגל ממשיך אינדונזיה,
בשבוע. פעמיים להתאמן שפוזר, בכדורגל,

1033 הזה העולם16


