
ם נתניה, פ״ ״פ יצרני  להגיש מתכבדי
 והסביבה, בתל־אביב הנכבד לקהל

שקה את  המפוססר, הטבעי, המ
שם והמרענן המרווה ב

והקיוסקים המכלת חנויות המסעדות, ככל להשיג
תל־אביב ,31810 טלפון :הראשי המחסן

לוי פרסום

 אכזרי אקדוחים קרב
במערב בעיירה מתחולל

 המדוייקים הפרטים כל את
המרתק ברומן לקרוא תוכלו

לדנו לאקדח תנו
5 ^ עמודים 68 אגורה 0

 לציבור הודעה
כדבר

ם הגדלת הפרסי

 כי הציבור לידיעת בזה מובא
תת השניה הפרסים הגרלת

בהג .1960 יולי בחודש קיים
הבאים: הפרסים יוגרלו זו רלה

 מפד חשמליים, מל!ררים
 גז, כיריים כפיסה, נות

 טיסות לאילת, טיסות
 וסיורים העליון לגליל

ה מעל בהליקופטרים
העירוניים. אזורים

 זו בהגרלה להשתתף זכאים
 חסכונם שסכום החוסכים כל

 עד ל״י 1000— לסך יגיע
מוג ושאינם 30.6.1960 תאריו

כמשתכנים. דרים

ה מ ש הר ת ה כ ש מ  נ
ת בכל כו ש  של הל
בניו הזזיזכוו מפעל ל

ספורט
כדורגל

ב •היה זד. ר אחרון ק
 הש־ שנערף הכדורגל משחק על
 את תל־אכיכ מכבי ניצחה כו כת

 כד ,1צ: כתוצאה רמת־גן הפועל
גלזר: שייע תכ

 מאוד רוצים הזה העולם של הדפוס פועלי
ש בשבוע אז האליפות. את תיקח שמכבי

 את כשניצחנו עבר,
הכ הם ,0:2 בית״ר

ש שלי לסיפור ניסו
לת כדי ,0:8 ניצחנו

 השערים מאזן את קן
 רק היא הצרה שלנו.
 לא האליפות שגורל
א בבית־הדפוס נקבע

 והיינו המגרש, על לא
להי השבוע צריכים

 להרויח כדי רמת־גן הפועל נגד קשה לחם
 את כבר רואים הרמת־גנים כי נקודות. שתי
בה. להיכנס חשק להם ואין א׳ ליגה דלת

 במיגרש מזל לנו היה תמיד שלא ידוע זה
 הליגה במיגרשי הגרועים אחד זהו שלהם.

לש להם מגיע המיגרש בגלל רק הלאומית.
 נאחזו רמת־גן של החברה א׳. בליגה חק

 הקש היה זה כאילו נגדנו הזה במישחק
נלחמו הם אותם. להציל היה שיכול האחרון

 שנערכו השחיר, מתחרויות אחת בכל נשמע
שעברה. השנה של פברואר חודש מאז

 ששאל מי כל ריטורית. היתד, השאלה
 ד,־| השחיינית שושנה. היכן בדיוק ידע אותר,

 ■ הרחק הרחק זמן באותו נמצאה מצטיינת
 ישראליים שחיינים השתתפו שבו מקום מכל

 במחשבות־ איתם השתתפה היא בתחרויות.
להם. לעזור מסוגלת היתה לא אך לבה,

 ביום קמה ששושנה בכך העיקרי האשם
 איתה לקחה משנה, למעלה לפני אחד בהיר

 ,100 בשחיית הישראלי השיא תעודות את
 את וחצתה חופשית שהיד, מטר 400ו־ 200

 דווקא הוא לחו״ל בדרכה הגדול האוקיינוס
ה הדיסקוס, זריקת אלוף ישראלי: ספורטאי

נלין. אורי טייס
 ניו־ באוניברסיסת הלומד — נלין כשבא

 וחצי, כשנה לפני לחופשה, ארצה — יורק
האוני שלטונות בהוראת מצוייר היד, הוא

 ״שמענו שושנה. את לגייס שלו ברסיטה
לע מוכרח ואתה מצויינות ביקורות עליה

 של השחייה לקבוצת אותה לצרף לנו זור
נסיעתו. לפני לגלין הודיעו האוניברסיטה״,

הז שושנה, אל פנה מסור, כחייל נלין,
שו בארצות־הברית. ללמוד לבוא אותה מין

באוניבר סוציולוגיה אז למדה אשר שנה,
 הצעירה, היססה. בירושלים, העברית סיטה
חוד שמונה בת מווינה ארצה עלתה אשר
 קשות. התלבטה ,22 בת כיום והינה שים,
ולארץ. למשפחתה מאד קשורה היתד, היא

בוינה ריכנר שחיינית
הקרח על הושמו התוכניות

 כאלה .שיניים, בלי אריות אבל אריות, כמו
ה על גולים. ולהכניס לנשוך יודעים שלא

 ה־ של זו כמו שמירה שמו שלנו חלוצים
 כך כל שלנו והחברה אייכמן. על ש.ב.

 כאילו כזו בבטלנות ששיחקו עד התרשמו
בכיסה. ישנה כבר הליגה אליפות
הצלח הראשון בחצי אליפות!״ ״אין

במח אבל אחד. גול להכניס שהוא איך נו
 וכמעט מרץ, עוד קיבלו הם השניה צית
 שרשטינסקי, לאליפות. בדרך רגל לנו שמו

 המגן וגלזינגר כדור הפיל שלנו, השוער
 בא אז לעשות; מה ידע ולא ידו על עמד

 השוער, שלושתם, את והכנים כהן ראובן
אחת. בדחיפה השער לתוך והכדור המגן

אלי ״אין לצעוק: והתחיל התלהב הקהל
 קורה היד, זה רגע ועוד אליפות!״ אין פות!

 עוד להכניס בשקט יכולים היו הם באמת.
 והתחלנו הסכנה את ראינו אז, רק אחד.

עש כעבור לידינו. עברה והשליטה לשחק
 אליפות!״ ״אין שצעק הקהל אותו רגעים רה

ב!״ ליגה א! ״ליגה לרמת־גנים: צעק
 הייתי אהרונסקינד. מהקיצוני כדור קיבלתי

 זאת לשער. לבעוט ויכולתי 16,־ד בתוך
 לוי רפי של הראש שומרי שני גם ראו

ה את מסרתי אז אלי. ורצו אותו שעזבו
הניצחון. שער את כבש והוא לרפי כדור

 שהפועל שמענו הביתה, בדרך בטקסי,
 עלינו ושאנחנו נקודה הפסידה פתח־תקוה

 הבא בשבוע תיפול ההכרעה הטבלה. לראש
 שר!־ חושב אני חיפה. הפועל נגד במשחק
 יותר פתת־תקוד, הפועל את שונאים חיפאים

 יהיה זה יתתרו. לא הם אבל משאותנו,
המוות! ועל החיים על הגביע, גמר כמו קרב

שחייה
ח ער שושנה ר ק ה

של שושנה איפוא שושנה. שושנה ״אוי
זד. פזמון להושיע.״ יכולה היתד, היא נו.

 ניו־ אוניברסיטת אך נשכר. הקרח
 המיב־ של מארגני־הספורט ויתרה. לא יורק
במכ שושנה את הפציצו האמריקאית ללה

תנ מלאה, מילגה הבטיחו ובמבדקים, תבים
בפב מלאים. ואימונים ללימודים נוחים אים

לניו־יורק. שושנה יצאה אשתקד רואר
ב שהשיגה מאלו טובות יותר תוצאות

 מעבר להשיג השחיינית הצליחה לא ישראל
 רציניות מתחרות לה היו לא פשוט לים:

 דבר מכל יותר אך לכך. אותה שתמשוכנה
״האוניבר האווירה. לשושנה הפריעה אחר

עוב בו בית־חרושת כמו נראית כאן סיטה
במכתביה. התלוננה הנע,״ הסרט בשיטת דים

 החמודה הצעירה חזרה שנד, אותה ביולי
 נסעד, מכאן קצרה. חופשה לבלות לישראל
 השונה האווירה לווינה. משפחתי לביקור

 ומיכללותיה, אוסטריה בירת של בתכלית
ה הביתי האופי בעלת שושנה את כבשו
 בווינה. ללמוד לעבור החליטה היא שקט.

 אמידה משפחה לה. היו לא כלכליות בעיות
 שכר־ד,לימוד לתשלום למגורים, לד, דאגה

מפוארת. מכונית ולהחזקת
 החליטה בינלאומיים ליחסים הסטודנטית

ב ישראל את שתייצג הראשונה גם להיות
 לקורס נרשמה היא החורף. ספורט תחרויות
זה. בקורס היחידה הנערה היתד, החלקה,

 קרח את שברה שבחריצותד, לאחר אך
 זה, בתחום ישראל של המזהרת הבדידות
 ההחלקות באחת מדי: רחוק שושנה החליקה

מקומות. בשלושה הרגל את שברה
 בתל־אביב למשפחה שושנה כתבה השבוע

 למים. שוב קופצת היא הקרובים בימים כי
 על טובה.״ רפואה שזו טוענים ״הרופאים

 מסתבר מדברת. היא אין קרח על החלקה,
 שכנעו לארץ מארץ האחרונות שד,גלישות

 שלוש בעוד לימודיה תום עם לשוב, אותה
 על לוותר הישראליים, השלווים למים שנים,
ה ספורט ״נערת• שבתואר הנוסף הכבוד
הראשונה.״ הישראלית חורף

1 1 ו'85 הזה העולים6


