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זה אג*, זה
 בית״ר נגד ירושלים בית״ר שיחקה השבת
תל־אביב.
:גלזר שייע מדווח
 מתפלאים האנשים כל כאן. עוד אני שלום.

 כדורגל משחק שאני וזה חי׳ עוד שאני
 לא אחד אף זה

בכלל. לתפוס יכול
 מבקיע אני כאשר
 מפ כבר אני גולים,

בכלל. לספר חד
הרא ביום הנה,

 בעיתון כתבו שון
הת־ תיכף שנפצעתי.

 טלפונים אצלי חילו
שהתענ אנשים של י*

 אני אם בשמחה יינו
לשחק. כבר מפסיק

 לכם אין יש, מה
לש שתפסיקו רוצה ואני משחק. אני זמן?
עוד. אשחק אני זמן כמה אותי אול

יודע, שלא למי שמח. די דווקא היה בשבת ,
 (קבוצה ירושלים בבית״ר עכשיו י משחק אני

 בית״ר נגד שיחקנו פרטית). בשיחה נחמדה
רון. גביע על הגמר בחצי תל־אביב

וב ׳0:1 התל־אביבים הובילו בהפסקה
 עם גמרו הם זה, שזהו חשבו כבר וודאי

ירושלים.
 יותר יש? מה התעוררתי. אני השני בחצי

גול. נתתי פעם. אף מאשר מאוחר טוב
 גול, נותן שאני פעם שכל רק אותי מרגיז

ה הימים את שהזכרתי בעיתונים כותבים
שלי! הטובים הימים עכשיו שלי. טובים

 ודוקטור זמן עבר לא מדוד,ציר. גולים
בש מדי יותר היה כבר זה גול. נתן גילר
 שגם לגילר הראה הוא חליבה. משה ביל
 המשחק בכדור. רק ולא לבעוט, יודע הוא

שרק והשופט למגרש התפרץ הקהל נגמר.
 את עשה חליבה למה יודע לא אחד אף

 סובל לא שחליבה שאומרים כאלה יש זה.
ש אמר זוהר אורי מדוקטור• גולים לקבל
 נגדו להבקיע שאסור כלל יש חליבה אצל

 גילר ד״ר על מתפלא והוא שער־ניצחון,
הזה. הכלל את יודע לא שהוא ר*■

ה־ כל חליבה. את מבין לא באמת אני
 ובסוף גילר, עם בספרדית דיבר הוא מישחק

מלה? הבין לא גילר יש, מה מכה. לו נתן
ש־ קבעו בית״ר ראשי טוב. היה הסוף
 נשחק ואנחנו ,0:3 ניצח ירושלים בית״ר
כשיצאנו, בגמר. רמלה בית״ר נגד עכשיו
הידיים. על גילר דוקטור ואת אותי הרימו

לבד, נשאר שהוא לא־נעים היה שלי לבן
רע; לא דווקא זה אותו. גם הרים הקהל אז

אותו. שירימו צעיר מגיל להתרגל צריך רוא

שחייה
ה סקאנדל* כ רי ב ב

 טוב. מדי יותר היה השחיר, בענף המצב
רבו לא לפחות, חודשים, שלושה במשך

ניר שחיינית
מאושר קפץ המודד

ה לחובבי ביניהם. והפועל מכבי עסקני
הגיעו. המשיח ימי כי היה נידמה שחייה
העו הריב שוב פרץ האחרונה בשבת אך

 השחייה חובבי המרכזים. שני ראשי בן נתי
 זמן כמה סוף־סוף, בנוח. שוב הרגישו

סיכסוך? בלי לחיות אפשר
 למושב השישי ביום השחיינים כשהגיעו
 לשחייני עגום די המצב נראה בית־יצחק,

 (״נחצ׳ה״) נחום של לשחייניו ובמיוחד מכבי,
 הגיע בוך תל־אביב. מברית־מכבים־עתיד בוך

 רובם אך שחיינים, של רב מיספר עם אומנם
ירודים. הישגים ובעלי מאוד, צעירים היו

 בעלי כשחיינים הבריכה את הציף בוך
ול לעיכובים כך על־ידי גרם ירודה, רמה

לצורך. שלא התחרות הארכת
 התחרויות. של השני ביום הגיע השיא

 פורש הוא כי בוך הודיע תחילתן עם כבר
 לפנות עומד הוא מהתחרויות. שחייניו עם

 של העליון לבית־הדין השבוע השלישי ביום
ה את לבטל בדרישה לספורט, ההתאחדות

כולה. תחרות
 לכתב כוך דסביר לצעדיו הרקע את

הזה״. ״העולם
 לתקנון. בניגוד התנהלה כולה ״התחרות

 לעשות יכולים שהם חושבים הפועל אנשי
 לא הם כל קודם איתי. לא רוצים. שהם מה

 לתחרות. מנהל ולא ראשי שופט לא קבעו
 קטן היה בבריכה שנמצאו השופטים מיספר
זו. מעין בתחרות הדרוש מזה בהרבה
 השישי. ביום הגמל גב את שבר הקש
מ שטרן דני שחו חתירה מטרים במאה
 אמנון שלי, והשחיין גוש־זבולון הפועל

 הגיע שקראום קבע הגמר שופט קראוס.

 לקיים הפועל אנשי דרשו זאת בכל ראשון.
לקבל. יכולתי לא זאת נוסף. מישחה

 נרשם טוביס, וולדו חיפה, הפועל שחיין
 לפי המישחים• לאחד הופיע ולא לתחרות
ה מכל כזה שחקן לפסול צריך התקנון
כלום•״ עשו לא התחרות מארגני תחרות.

 של טענותיו כאן עד מטופשות. טענות
 חייבים. הפועל אנשי נשארו לא מנגד בוך.

 במקום יודע, הוא מה ויראה למים ״שייכנס
מהם. אחד הגיב מטופשות,״ טענות להעלות
ב העיקריים השולטים גוש־זבולון, אנשי

 הסביר בוך. של מצעדו נדהמו השחייה, ענף
פוע כאן העובדים האנשים ״רוב מהם: אחד
 פרטים שכמה להיות יכול בהתנדבות. לים

 כדי הכל את לעשות ניסינו אך בסדר, אינם
 ורוצים כשמתעקשים אבל לפשרה. להגיע
דבר•״ שום לעשות אי־אפשר לקלקל, בכוח

 של לגמר יעלה מכבי שחיין אם ״הוויכוח
 כבר תירוץ. רק הוא חתירה, מטר מאה
 בגמר ■יתמודדו זה שבמישחה מוכנים היינו

 ואז כרגיל, שישה במקום שחיינים שבעה
 שבעה יתמודדו מישחה שבכל דרש בוך

 אין מדי. יותר היה באמת כבר זה שחיינים.
ב גדול מכשלון פחד והוא שחיינים, לו

לפ בשביל תרוץ חיפש הוא ולכן בריכה,
פרש?״ לא הוא בכדור־מים למה רוש.

 כרגיל, היו, מהסיכסוך העיקרי המפסיד
כמ שחו שלא ברית־מכבים־עתיד׳ שחייניות

שבאו. כלעומת לחזור נאלצו עט,

שיא עזש־ס איר
ב מקווה, שחייה תחרות שמארגן מי כל
 חדש. שיא יושג שלו בתחרות פי ליבו, סתר

ה אליפות את השחייה מנהלי כשאירגנו
 קשות התאכזבו הם שבועיים, לפני פועל

ה אחד. ישראלי שיא אפילו שופר כשלא
נר לנוער, ישראל אליפות כשנערכה שבוע,

דומה. גורל להם צפוי כי היה אה
ושי השחיינים, התמודדו יומיים במשך

 חלף, כבר התחרות של חלק־הארי ין. אים
שיא. היה לא ועוד
 מטר מאתיים האחרון. המישחה שהגיע עד
 כבר לו שאין ראה הקריין לנערות. חזה

 שעמדו בית־יצחק, לתושבי הסביר ברירה,
 יש שחיין׳ כשמעודדים כי הבריכה, טביב
יותר. טובה תוצאה יעשה שהוא סיכוי

התק ניר, שלומית לשלומית. תנועות
 עם למים זינקה ישראל, של הגדולה ווה

ב כרגיל שחתה שלומית חברותיה. חמש
 היה לתחרות מספיק. היה לא זה אבל ראש,
שיא. הסר

ה על הכריז הקריין עברו. מטר מאה
 הצייתן הקהל כפיים. למחוא וציווה תוצאה

 ידע לא אחד אף בקולנוע. כמו כפיים מחא
 כל כי לא, או שמעה )12( שלומית אם

 המים. לתוך הראש את הכניסה היא שניה
בריכה. ועוד בריכה עוד

 לשיא,״ סיכוי ״יש הסוף. לפני שלומית
ה בסוף העומדים באקסטזה. הקריין צווח

 שתתקרב לשלומית תנועות עשו בריכה
 הכיוון. את יודעת לא שהיא כאילו אליהם,

הבריכה. בסוף נגעה שלומית
 שלומית הזמן. מודד באושר קפץ שיא!

 התחרות שיאה. את שניה בחצי שיפרה ניר
ניצלה.
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 החדשה הקומוניסטית הרשימה
בישראל

 לוועידה — הפועלות לוועידת — ההסתדרות לוועידת
החקלאית

 היהודים הקומוניסטים רשימת
והערבים

 זכויות לשוויון לדמוקרטיה, לשלום, המאבק רשימת
יהודית־ערבית. ולאחוות־עמים

 ותקדם הפועל לימין תעמוד אשר להסתדרות המאבק רשימת
 הסוציאליים התנאים לשיפור השכר, להעלאת מאבקו את

 האפלייה ולביטול הערבי לפועל הזכויות שוויון את ותבטיח
העדתית.

 :עומדים ההסתדרות לוועידת הרשימה בראש
 רות הסיבי, אמיל חינין, דוד טובי, תופיק וילנר, מאיד

 יהודים ועסקנים אירגה, יהושע אל־קאסם, סליב לוכיץ,
 הפועל. לענייני מסורים אחרים וערבים
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4 ניפתחים השבוע
בקורסי הלימודים

הבאים: והערב היום
* ואד כנין פדטוט

בפקוח - ריכלי *
הטכנאים הסתדרות

פנים אדריכלות
משרד בפקוח —

העבודה
•י י שימו גרפיקה

בפקוח — שית
הגרפיקאים אגודת

מוענקים לבוגרים
ותוארים תעודות

מוסמכים
- 4! .-.,;*נ*

הפוליטכנית, המכללה פרטים:
36487 טל. תל־אביב, ,62 המסגר

■21

האחרון לרגע תצפי אל
מל את עכשיו כבר הכיני
 ביסודיות כבסי הסתיו. תחת

ק הצמר דברי כל את ט ב
ל י ט . ס ו פ מ כבי לאחר ש

 ונטולת העדינה באבקה סה
 הצמר בגדי ישובו האלקאלי,

ה לקראת כחדשים, ויהיו
סתיו.

 בע״נז נורית חב׳ המפיצים נקה. ביח״ר תוצרת
■ י ׳}*' ׳׳ 3,׳כ *ני״ !נימ̂$■4< ׳.

״ ! ו ל ״ מ ה י ל צ ר  פרל) ומשה <שרה ה
1925-1965 067־30007 טל. צפת,

 באוגוסט 29מ־ מיוחדת הנחה תינתן המלון, בית יובל לדגל
לחגים) (פרט העונה לסוף ועד

בלבד ל״י 99 — ונופש בלוי ימי 5
טובה שנה ביתו באי לכל מאחל

אריה פרסום

ח׳־מ׳־י׳ פוגרי הרשמת
 ודו-שכתיות שנתיות כתות

 9-12 ; 5-8 כשעות
 2* בן־יהודר. [ת״א.ערב לקורסי גם הרשמה
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