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ספורט

ת הישראליים הצנחנים לאימונים. יציאה  עולים בצניחה. הרביעית העולם באליפו
 בודד, בלגי צנחן אחריו צחור. שמעון הצנחן נראה ראשון האימונים. למטוס

מין ושלישי הישראלית, למשלחת שהצטרף מרמת־גן. מנור יצחק הצנחן נראה מי

ת בפתיחת צ׳כי, צנחן עם דגלונים מחליפים וצחור מנור דגלים. החלפת  האליפו
הטקס. תחילת עם שירד מהגשם עצמותיהם לשד עד רטובים הצנחנים שלושת בברטיסלבה.

כדורגל
ודיבורי□ מנושי□

ה מרכז הטיל בדיוק ימים חודש לפני
ב הכדורגל. עולם אל רעשנית פצצה פועל

ההסתד דובר קמו חגיגית עתונאים מסיבת
החל על הכריזו הפועל, מרכז ומזכיר רות
 השחיתות נגד למלחמה לצאת מרכזם טת

 זה. ספורט בענף המקצוענות ונגד בכדורגל
 על ובהקפדה בביקורת יתחיל הפועל *מרכז
במקצוע ובמלחמה המידות, טוהר שמירת

 הדוברים הכריזו עצמן,״ הפועל באגודות נות
בהתלהבות.

 מהליגה כדורגלנים 40 כי נודע השבוע
 על־ידי הוכנסו ב׳ וליגה א׳ ליגה הלאומית,
 שעזבו אחרי להסגר, הכדורגל התאחדות

 לקבוצות לעבור במטרה קבוצותיהם את
 ובית״ר, מכבי שחקני היו מהם 80'̂, אחרות.
 לקבוצות בדרכם קבוצותיהם, את שעזבו
 הצהרותיהם בגלל זאת עשו לא הם הפועל.

 הסיבה הפועל. מרכז אנשי של המלהיבות
שו אגודות חמרית: יותר הרבה היתד, לכך
 משכורת תנאי להם הציעו הפועל של נות

 לפחות להסגר. שיכנסו בתנאי טובים, ודיור
אר הוכנסו בו חיפה, במכבי אחד, במקרה

 ל־ לעביר מנת על להסגר כדורגלנים בעה
 מנת על יותר הדבר נעשה חיפה, הפועל
 לזכות מאשר היריבה הקבוצה את להרוס

עצמם. בכדורגלנים

וע גם הוציאה השבוע לשופט. מכות
ב לכדורגל ההתאחדות של העירעורים דת

 לשע־ בקשר הסופית, מסקנתה את ישראל
 שחקני על־ידי דודאי השופט הכאת רורית
 מכב־ נגד במישחקם פתח־תקווה, הפועל

שח שני לחלוטין זיכתה היא תל־אביב.
 הנותרים, שלושת של ענשם את הקלה קנים,

 את קיצרה שנה, למשך להרחקה. שנידונו
למע חודשים. שלושה למשך ענשם תקופת

 שופט שהיכו אלה, שחקנים רשאים שה
 על היום כבר להופיע אלפים, קהל לעיני
 ה־ ועדת מחברי שניים הכדורגל. מגרש

הפועל. מרכז חברי הם עירעורים

 להשמיע הוסיפו שהדוברים בשעה וכך,
 כוונות טוהר על בית הגב מליצותיהם את

בא* הישראלי, להפירט ביחסם אגודותיהם

 יש רצינות של מידה איזו והעידו העובדות
זה. :,מס! לדיבורים ליחס

צניחה
כל־בה משלחת

 הרשמית לפתיחתה שנקבע במועד בדיוק
שהת בצניחה, הרביעית העולם אליפות של

 שבצ׳כו- בברטיסלבה שבועיים לפני קיימה
 זאת למרות זועף. גשם לרדת החל סלובקיה,

 ומטריות, גשם במעילי צופים׳ אלפי נהרו
 על הטכס. נערך שם המקומי, לשדה־התעופה

המש המדינות נציגי עמדו הנשיאות במת
גבו צבא מפקדי בתוכם בתחרויות, תתפות

עצ על הם גם הגנו וממערב, ממזרח הים
 רק ומטריות. במעילים הגשם מפני מם

 ללא נרטבו המגרש על הצנחנים משלחות
 :דנובה מישראל הצנחנים משלחת רחמים.
 הקטנה היתר, היא ביותר. המועטת במידה

שבמשלחות•
 לפתיחת הגיעו ישראליים צנחנים שני רק

ויצחק צחור שמעון האליפות: תחרויות
 המפעל נציגי על־ידי התקבלו הם מנור.

 שקיבל רהיטים לתעשיית ענק מפעל קומבט,
 דאג הישראלית, למשלחת האפוטרופסות את

צרכיה. לכל
 לא הצ׳כים של האדיבה עזרתם אולם
 נפלה שכמם על לישראלים• הרבה הועילה
 אחרות במשלחות המחולקת עצומה, מעמסה

 נאלצו צניחותיהם, מלבד רבים. אנשים בין
 מטי־ לשינויים לצפות המצנחים, את לארוז

ו ברדיו להופיע רכונות, לתת אורולוגיים׳
הצ יותר מאוחר בשלב רק בטלביזיה.

 היתר־ שקיבלו צנחנים שני למשלחת טרפו
לוינסון. רינה. והטייסת במאוחר, יציאה

ל הישראלים הצליחו הראשונים בשלבים
 המיושנים, המצנחים' נכבדות. תוצאות השיג

 והם אותם, הכשילו מישראל, עמם שלקחו
חדי מצנחים מהצ׳כים לשאול לבסוף נאלצו

הישגיהם. את שהיטיבו חלונות, עם שים
אלי של הסופיות תוצאותיה נודעו טרם

 לא אם גם אולם בצניחה. העולם פות
נכ תוצאות הישראלית המשלחת בה השיגה
 מיזמת שנבעה השתתפותה, עצם הרי בדות,

 עוררה ותמיכה, סיוע ללא אזרחיים צנחנים
האירופית. בעתונות המשתקף חיובי רושם
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