
המ מרצ׳נז לורד
 הגד את פותח נוח

שנ השניה כביה
 בתר-אביב ערכה

.1935 בשנת

 קוראים העיריות ראשי
חמכביח לעזרת

 רוקח ישראל סר תל־אביב׳ עירית ראש
 קריניצי אברהם גן רמת עירית וראש

 לסיוע נואמים הצבור נציגי של באספה
המכביה. להצלחת

הסכב^ז
 ביותר הגדולה הספורטיבית ההפגנה

 תתקיים כולו בעולם העברי הספורט של
 זאת הסוכות. חג בימי בישראל כידוע

 המכביות שתי השלישית. המכביה היא
 הראשונה בא״י. הן אף נערכו הקודמות

,1935ב־ והשניה 1932 בשנת

 לא רב ענין בזמנו עוררו שתיהן
 בכל אלא הספורטיביים בחוגים רק

 לאומי־כללי כחג ושמשו העולם רחבי
העברי. בישוב

 היא ״מכבי״ של עולמית הסתדרות
 הקודמות המכביות את שבצעה היא

 של העול את עליה לקחה שגם והיא
 והראשונה השלישית המכביה ארגון

 כי אם המשוחררת. ישראל במדינת
 עוד נשארו המכביד. פתיחת לתאריך

 לקבל אפשר היום כבר הרי חדשים, 6
להתקיים. העומד מהמפעל תמונה
 מכל מדינות 21 נרשמו כה עד
 מארצות אירופה, ממרכז :העולם קצות

 אפריקה. ודרום אמריקה מדרום הברית׳
 גלויות שם שנמצאים המקומות ברוב

 כדי הכנות מזמן כבר נעשות ישראל
הס טובי את השלישית למכביר, לשגר

 חבריהם עם להתמודד שיוכלו פורטאים
בעולם. שונים ומקומות בישראל

 ספורטיבי־הת־ מפעל היא המכביה
 על בעיקר בנויה והתכנית עמלותי
 כמעט האולימפיים. המשחקים תכנית

הס נבחרי יתחרו הספורט ענפי בכל
 כושרם על לעמוד כדי העברי פורט

 שהוא הזה, המפעל עם בקשר ויכולתם.
 העברי, הספורט בחיי המרכזי המפעל

בראש עומד שהוא יוסטיץ לד״ר פנינו

 לכל ידוע הספורטיביים. המתקנים שאלת
 רב פיגור ארצנו מפגרת זה שבשטח

 תתקיימנה שבה תל־אביב עיר ובפרט
המכ של הספורטיביות ההופעות רוב
 באופן סכמנו לא עוד כי אם ביד״
תע בו המפורטת התכנית את סופי
 השונות הספורטיביות התחרויות רכנה
תת המכביד, שפתיחת לנו ברור הרי

 רמת־ של החדש באיצטדיון או קיים
 המצעד במגרש או בבנינו שהחלו גן

 העיקרי שהחלק מאליו מובן הצבא. של
 בתל- יבוצע הספורטיבית התכנית של

 כמקום־ האיצטדיון ישמש וכאן אביב
עכ ששורדים שבתנאים ברור אכסניה.

 מפעל לערוך אפשר אי באיצטדיון שיו
 וכל מרצנו וכל לשמו ראוי ספורטיבי

 בצורה האיצטדיון את להעמיד כוונתנו
 שם. המשחקים את לערוך שנוכל כזו

 תמידי במגע עומדים אנו זה במובן
 שלטונות ועם תל־אביב עירית עם

 המוסדות ששני בטוחים ואנו המדינה
 האיצטדיון בהקמת לנו יעזרו הללו

 תל- שעיריות לציין עלינו דשיפוצו.
 ומנו ועדת־קשר הקימו ורמת־גן אביב

ב לבוא שמתפקידם מתאימים אנשים
 לנו ולעזור המארגנת הועדה עם מגע
בהכ הנוגעים הארגוניים הדברים בכל
ש השלטונות מצד גם למכביה. נות

ביחס נפגשנו כד״ עד פנינו אליהם

מאת
אלכסנדר

ני ארכסנדרו

״״ העזליעזיץז
 שימסור המכביד, של המארגנת הועדה

הנעשות. ההכנות על פרטים כמה לנו
 והחל לבקשתנו נענה יוסטיץ ד״ר

 מאד קשה שבמצב בציינו דבריו את
 העולמית המכבי תנועת עליה לקחה

 לעולם שוב להוכיח כדי היזמה את
 עברי ספורטיבי נוער שישנו הגדול
והס הגופני החנוך בהתפתחות הדוגל
 להיות העברי הנוער את והמחנך פורט
וברוחו. בגופו בריא

חובה זוהי המכביד, ארגון בשבילנו

 המרץ בכל חובתנו את ממלאים ואנו
 ועדה בישראל הוקמה וההתלהבות.

 אנשים מספר בקרבה שכוללת מארגנת
 והספורט הצבור בחוגי היטב הידועים

הס פתוח לטובת הנאמנה מעבודתם
 הקשיים למרות הגופני. והחנוך פורט

דר את אלה אנשים מפלסים המרובים
 הכל שלמרות להגיד יכולים ואנו כם

 ומאורגנת גדולה למכביר, עדים נהיה
כהלכה.
 השלישית שלמכביה מקוים אנו
 אתם ויחד ספורטאים מאות יבואו
למ תועלת שיביא דבר תיירים, אלפי
בתו הספורטאים ולצבוד הצעירה דינה
 עובדו הארגון שטחי בכל כי אם כה.

 הרי הביצוע שלבי וסוכמו התכניות
בשבילנו היא ביותר הגדולה הדאגה

ת״א הפילוסופית, האגודה
.372 ד. ת. ,36 ציון חובבי רחוב
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חושים מחשבה דוכי
)2 פילוסופיים (מחקרים

פרוטות. 500 המחיר
ת״א כרונפמן, ראשית: הפצה

 שכולם מרגישים. ואנו וידידותי אוהד
 בטוחים ואנו המפעל, את מעריכים

 העזרה את לנו תושיט שהממשלה
השלישית. המכביד, בביצוע המקסימלית

 בת״א, שתערכנה התחרויות מלבד
 לקיים כוונתנו יוסטיץ, ד״ר ממשיך

 במסגרת הספורטיביות ההופעות את
 וכך בארץ, רבים במקומות המכביד,

הת ייערכו ור״ג ת״א מלבד למשל,
 ויכול בירושלים וגם בחיפה גם חרויות

 יתקיימו הופעות שמספר להיות .מאד
ובמושבות. אחרות בערים

הז היישוב לכל לתת רוצים אנו
 הספורטיבי המאבק את לראות דמנות
מרו הכנות נעשות בחו״ל גם הגדול.

 ובפרט בעולם ״מכבי״ מרכזי בות׳
 אירופה ארצות של המארגנת הועדה

 מיצ׳רט, נתן הלורד עומד שבראשה
 לא למכביר. להביא כדי הכל עושים

ספור של המקסימלי המספר את רק
 כבר ביותר. המובחרים גם אלא טאים׳
 תבוא אירופה שמארצות לנו ידוע היום

 עברים ספורטאים של שלמה שורד,
 הכללי בספורט נכבד מקום שתופסים

 מה־ משתתפים כמה וביניהם בעולם
 גם הדבר אותו האחרונה. אולימפידה

עומ המעשית הפעולה שבראש בארה״ב
 הרי אולימפיים, נציגים שני דים

 במשקל האולימפידה אלוף — ויטנברג
 אוברלנדר ופרדי — בהתאבקות כבד
 במשקל הבריטית האימפריה אלוף —

 של ונציג — בהאבקות כבד חצי
עוד אם האחרונה. גאולימפידה אנגליה

 ומדרום־אמריקה שמדרום־אפריקה נציין
 מובחרים ספורטאים לבוא מתכוננים

 השלישית שד,מכביד, תמונה נקבל הרי
 למדי גבוהה ספורטיבית לרמה תתעלה
 היהודים הספורטאים צבור את ותקיף

העולם. רחבי בכל
 באהדה לזכות חייב זה ענק מפעל

 מדינת אזרחי כל של ממשי ובסיוע
 הממשלתיים השלטונות ובראשם ישראל

 המטהר את להגשים בכדי — והעירוניים
 העברי לספורט רק לא כבוד שתביא

!לתחיה שקמה הצעירה למדינה אלא
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5452 סד. 41 בן־־יהודה ת־א,

3>650 מס׳ הזה״, .העולם


