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 הנעורים לבני סיפור
הטאירי א. : תרגם

לצדק, מאבקו עשירים. בני לחברת שנקלע פועלים בן קורות
והטהור. הטוב ונצחון סבלו

גלעד זרובבל
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ופרוזה שירה
 דמים רווית השדה חלקת על והקרב. המאבק במסת ונוף אדם

האדנים. פורחים — ויגון
רוט ל.
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 — חרישית לשירה הנכסף לשקט, ״העורג ועפרון עט רישומי שלושים־וחמישה

 מנגינה של צלילים רחשי־אמת, של לא־אכזב מעיין אלה ברישומים ימצא
גמזו). ח. ד״ר של המבוא (מתוך כנה״

: להופיע עומדים
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.. שוחה ״הפועלי׳ \□

 שחייני סוף־סוף נזכרו הקיץ במחצית
 ואם הם, גם המימה, לקפוץ ״הפועל״

 בשעתה, שלא היתד, פתיחת־העונה כי
ה על לרעה הדבר כנראה השפיע לא

השחייניות... על לא ובעיקר — שחיינים
 שגילתה השוקקת, עיר־הנמל חיפה,

אר בספורט, רבה התעוררות לאחרונה
מש שחיינים 70כ־ שעברה בשבת חה

וב הארץ בצפון ״הפועל״ סניפי מונה
 הפעם עמדו הרבה הכבודה חרף דרומה.

 ״דפק״ והכל במבחן, המארגנים גם
שעון. של בדייקנות

15 כת של שיא
היתד, מצומצם משחים מספר קביעת

 ויש המפעל של לתועלתו ספק ללא
 הראשונה בתחרות כבר כי בסיפוק לציין

 משיאיהן, שנים ״הפועל״ נערות שיפרו
 חיל לעשות עתידות הן כי ומבשרות

העונה. בהמשך גם
מ״הפועל״ ,15ה־ בת ליכסנפלד, לילי

 — ביבשת גם המלאכה את יודעים
דיינו.

הניר! עד בהסכם ד• לא
בסיפוק קיבלו הספורט חובבי כל

כיטיא מעשה
אברהם השיג שבוע לפני

א ש /1הצפו מ״מכבי״ הקר,
מטר. 3000 בריצת חדש ארצי

? זמנו
דקות 9:28.6 — ״דבר״ לפי

״ 9:28.9 — י ״על־המשמר״ לפי
// 9:28.8 — ״הדור״ לפי

 לפי היא האמת אגב, דרך
״על־המשמר״•

 בדבר הבשורה את בהפתעה זהול5
והשתת־ ו״הפועלי״ ״מכבי״ בין ההסכם

חיל־־הים קבוצת
קפריסין שערי את נבשו הס

 מטר 100 מרחק נקלה על גמאה חיפה,
 וכך דקה, 1:25.2 תוך חתירה בסגנון
 של הקודם השיא מן ניכר זמן ניכתה

 ״הפועל״ של הנערות קבוצת ״הפועל״.
וה אורבוך חדור, למדני, (נוגה חיפה

 שיא יום אותו קבעה ליבטנפלד) אחיות
 בזמן מטר 100x4 במשחה־שליחות שני
 עמד הקודם שיאן דקות. 6:19.4 של
דקות. 7:04 על

ה אחר בהרבה פיגרו לא הבוגרים
 לשפר בידם עלה לא כי אם נערות,

 השחיין השיג כפול נצחון שיאיהם. את
 מצטיין) כדורמים שחקן (גם החיפני

 ב־ חתירה מטר 400 בעברו ראושניץ,
 דקות. 6:06.4ב־ מטר 400ו־ דקה 1:10.7

 פרידמן, התל־אביבי גם היה גבו על טוב
דקה. 1:24.6 תוך מטר 100 ששחה

שה מנצחי□ ימאי□ ביב
ה קבוצת על חיל־הים, של נצחונו

 מלרנקה ״א.פ.א.״ הקפריסאית כדורגל
גדולה. הפתעה מלכתחילה היווה

 הקפריסאים א. : המסבירים הגורמים
 וזה ביכולתם, אשר כל את גילו לא

 !משחקיהם ארבעת בין החלש היה
 ״הריחו״ הצי אנשי מבין מעטים רק ב.

 למשחק חוזקה וקבוצתם מים, מימיהם
 הנצחין שער גם ״אורחים״. בשחקנים

 חמש רב בקושי והושג מקרי, היה
 המשחק כי נמצא הסיום. לפני דקות

 הקבוצה ניצחה — שקול היה כשלעצמו
פנים. לה האירה שההצלחה

 ראש להקל לנו אל זאת, ובכל
 נצחון' בא אם כי הימאים. של בהישגם

אנשי־הצי כי להוכיח כדי רק ולו זד,

השלי המכביד, במשחקי האחידה פותם
שית.

 הספורט עניני אצל שמצוי מי אבל
 למפנה לצפות היה יכול לא בישראל

 יכי־ היינו לא הנוכחי במצבנו כי אחר,
ספור של השתתפותם על לוותר לים

אגודה. מכל טאים
 לעמק המרכזים שני משהגיעו עתה,

 הבה ■ הנייר, על־גבי הנתון בכל השווה
 וחילוקי תסבכות תהיינה לא כי נקווה

 טובת מגרש־הספורט. על גם ־דעות
 ע״י תיוצג •ישראל כי דורשת, המכביד,

 הדין מן זה וכלל — ספורטאיה בחירי
 הנבחרות מרכיבי לעיני תמיד שיהיה

ומקצועותיהן. לענפיהן

והסמל. - המדינה

 ל־ הספורטיביות ההכנות
 לשלב נכנסו טרם ״מכביר,״

 הוחלט כבר בינתיים אן מעשי,
יופי בהם הסמלים על סופית

: ספורטאינו עו

 יתנוססו ישראל סמל ליד
 אך ״הפועל״, או ״מכבי״ סמלי

סמל : ומפורש ברור כתנאי
 אחד בס״מ קטן יהיה האגודה

המדינה... מסמל
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