
ספורט
מרושם״ חיה ״אני

 או בפריס הופעותיה לפני שכועייס
 המקומיים העתונים כל ידעו כבר בלונדון,

 גאסי גב׳ של חגורתה בין המרחק את
 מדורי לראש עלתה היא ותחתוניה. מוראן

 גאסי גב׳ תחתוניה. ל... הודות הספורט
 לא הטניס בעולם שמה את קנתה מוראן
 והמעולה, המאופק משחקה בגלל דווקה

והמ ה״משגעות״ תלבושותיה בגלל אלא
 ללובן (בניגוד שחורים תחתונים : גרות

תחרים. מעשי עם בשרה)
 באדיסון־סקואר־ ,נפתחה אלה בימים

הא עונת בניו־יורק, אשר במנהטן גרדן
 הטניס שחקני של השנתי והסיור ליפות

משתת בארצוודהברית. אשר המקצועיים
 כג׳ק כבדים״ ״תותחים המכניס בסיור פים

 וכן סגורה פנשי משבצת), (ראה קרמר
רב להכניס כדי בעולם. מעולות ״רקטות״

לח הבאים הרבים, לאלפים העניקו גוניות
 כגאסי ״פצצות״ גם אלה׳ במישחקים זות

בץ־אדי. ופאולין מוראן
ההתחרו סידרת פתיחת לפני כשבוע

קול ומת0ב.״פיר עסוקה גאסי היתר, יות,
 העתונאים עם ובפגישות לתלבושתה נית

 לאופנת ביחס צעירים) חוקה העדיפה (היא
 גב׳ היתד, זמן פרק באותו בגדי־הטניס.

 לתחרויות. ב...אימונים עסוקה בץ־אדי
 לחוב' ארצות־הברית כאלופת שחקה פאולין

והח ),6—4—3—1942( שנים 4 במשך בות
 שנים. שלוש לפני מקצועית להיעשות ליטה

 המקצועיות, בין ״ירוקה״ גאסי לעומתה
 שבועות. שלושה לפני רק זה לשטח ופנתה

 אר־ מדינות בתחומי בעיקר הצטמצמה בץ
 ברחבי ביקרה שמוראן בעוד צות־הברית,

בלונדון. וכלה מאוסטרליה החל העולם:
ה בין הפגישה הגורלית. הפגישה

 :בץ־אדי לגב׳ כפול נצחון הביאה שתיים
 גאסי גב׳ את 'ירך על שוק ״היכתה״ היא

דקות, 33 תוך )3:6 ,0:6( מוראן

כץ פאולין הטניסאית
נצחו. המשי •מכנסי

הטניס סיור של מההכנסות 30/״ס וקבלה
תל בהציגה עליה עלתה ואף בכללו, אים

 ואפודה מוכספים, מכנסי־משי של בושת
.רעשנית..

ב אני ע ר
 של השנתי לסיור הרשמית הפתיחה

 לטניס באמריקה המקצועיים השחקנים
 ג׳ק הטניסאי גדולה. סנסציה גרמה
 נוצח ובלונדי, גבוה )29 (בן קרמר

 רגליים) ועקום (נמוך סגורה פנשו ע״י
 ,2:6 ׳2:6 — של בשיעור מאקואחר

1:6.

ה טניסאי גדול של להפסדו ההסבר
 מסיבה בא — קרמר — 20ה־ מאה

 יריבו את ״חיסל״ סגורה מאד: פשוטה
 שהיה מאחר משעה) (פחות במהירות

משהו. לטעום לגשת לו הרשו ולא רעב

מכדורגל ח־־ם אנו
 את לישראל משבדיה להביא הרעיון

 בהתאחדות עלה המעולה הכדורגל קבוצת
הארצי ההתאחדות (אז: בישראל לכדורגל
התנהל .1947 בשנת עוד לכדורגל) שראלית

וה השבדים בין מוצלח ומתן משא אז
 וחלופי" הדוויזים בעית היתר, ולא ישראליים

 נדמה הוכן: והכל התאריכים נקבעו כסף.
ש הוגד לעתונאים מגיעה, בבר שהקבוצה

 בינתיים וציפה... ישב והקהל סופי הכל
 הקמת על באו״ם הלאומים נציגי החליטו
ש ונמצא נובמבר) (חודש ישראל מדינת

 הקבוצה התאכזב... הכדורגל אוהדי קהל
באה! לא

לא הגוכה. על צעירים שחקנים
 נציגי בין המגע חודש שנים, שלוש חר

 הגדול המועדון וראשי הישראלי הכדורגל
 בשנת שהוקם המועדון, בשבדיה. א.י.ק.
 בענף אך רבים, ספורט ענפי מפתח ,1891

 משמש הוא עולמי. לשם זכה הכדורגל
שחק ומספר שבדיה, לכדורגלני בית-ספד

 רב. הוא הלאומית השבדית בנבחרת ניו
 תורת את למדו משחקניו שהרבה מעניין

לע החליטו ואחר־כך בוריה על הכדורגל
 ספרד, באיטליה׳ כמקצועיים לשחק בור

 מקומם הגיעו. דרום־אמריקה ועד צרפת
המ הצעירים הכדורגלנים דור ע״י מתמלא

 להכנס תמיד ומוכנים במועדון למאות צויים
למה? — הראשונה הקבוצה לסגל

 בארץ שומעים כאשר כשפע. נסיעות
 שונות בקבוצות שחקנים של ״נדידה״ על

 לחוץ־לא־ נסיעה היא: הראשונה התגובה
 א. קבוצת לה קנתה בשבדיה באופק. רץ

 באיצטדיוני הכדורגל מייצגת של שם י.ק.
הכדורג נוסעים שנה שבכל מאחר העולם,

 שבקבוצות המעולות עם להתמודד לנים
 בשבדיה אך מביישים. אינם והם — בעולם

נג הראשונה לקבוצה להכנס השאיפה אין
 הכבוד הנסיעות. של הרב המספר בגלל רמת
 הוא — הראשונה לקבוצה להשתייך — הרב

 בשלבי המטפס כדורגלן כל של חלומו
ההצלחה.

 הגביע משחקי שדנו״. הוא ״הגכיע
 הרב. ובמתח בחריפותם ידועים השבדיים

 מהארצות באים מסתכלים של רבות מאות
 השיטה את ללמוד כדי צפון־אירופה של

 היא ק. י. א. קבוצת ותכסיסיה. השבדית
 ,1947 בשנים: לכדורגל השבדי הגביע בעלת
 בגביע זכתה אף מספר שבועות ולפני 1949

 האחרונה באולימפידה הזהב גביע הנוכחי.
 הכדורגלנים של בחלקם נפל )1948( בלונדון

 השלישי המקום את גם שלקחו השבדיים
 כבר לא זה שנערכה העולמית באליפות

בריו־דה־ז׳אנרו.

כאיצטדיון וישראליים שכדים
 שחקנים, 17 כוללת השבדית הנבחרת יפו.

 בריק, ברן בשם אחד יהודי אף וביניהם
 הראשון המשחק מלווים. וארבעה מאמן
 ובפגישה — חיפה — הנמל״ ב״עיר ייערך

סיורם את האורחים יפתחו זו ידידותית

 תתחרה בנובמבר) 18( בשבת המחומש.
תל־אביב. ״הפועל״ נגד האורחת הקבוצה

ב יתקיים התל־אביבי שהמשחק כנראה
 שני בו שהוקמו ביפו, ״הפועל״ מגרש

מתכונת לפי מברזל־זוית, עשויים יציעים

 למשחקי הוכן המדושא המגרש אמריקנית.
בינארציים. כדורגל

 האימון לשכדים. ראשון אימון
הא על השבדיים הכדורגלנים של הראשון

הרא ״הפגישה״ ביפו. קויים הישראלית דמה
לאור במיוחד קסמה לא המגרש עם שונה
 ביום בדשא. טופח המגרש כי אם חים,
 הצפון־אירו־ השחקנים עזבו בבוקר השני
 מזג דרום. לכיוון ״הירדן״ מלון את פיים

 להם איפשר לא יחסי, באופן החם׳ האויר
 זה אך יודעים״ שהם מה ״כל את להראות
מיכולתם, מושג לקבל כדי הספיק

במים!״ ח■ אנ■״
בהתלהבו ידוע הדרום־אמריקני הציבור

 ולפעמים לספורט, והחזקה הספונטנית תו
 במספר עולה יריבה קבוצה על נצחון

הפעל השמחה התפרצויות (לרגל קורבנות
 את לעצמם סיגלו הדרום־אמריקניים תניות).
 בשטח גם אך והכדור׳ התנועה משחקי

בתחילת מפגרים. הם אין האינדיבידואלי

שלנכרג רוזכלדו ־השחיין
פזר. אבא של הכסף

 שלנברג רוזבלדו שהנער נתבשרנו השבוע
 נער ארגנטינה. על השחייה באליפות זכה
 ולא ה״מכביה״ בזמן בישראל ביקר זה

 ממנו ילמדו שר,שחיינים משום־מה, זכה,
............משהו

 הפגישה מטר. 400כ־ ראשונה הברח
 שלנברג רוזבלדו עם הצופים של הראשונה

 שלמ־ — העתונים מרבית שכתבו כפי (ולא
)ברג  ה״מכ־ במסגרת הגמר במשחה קויימה !

 תנער מטר. 400 של למרחק השלישית ביה״
ב־ כולם את הפליא חדשים ועשרה 15ה־ בן

 השיג שלנברג בשחיזדחפשית. חפשי סעון
 את הבליט ולפיכך במים הראשון השיא את

 5:07,4 י— (זמנו המתחרים יתר מבין עצמו
דקות).

השלישית המחלקה תלמיד הוא דוזבלדו

ב עוסק והוא בבואנום־איירם הגמנסיה של
 שוחה ״אני שנים. 3 ״רק״ השחיר, ספורט
מס אחד״, לחודש ומפסיק חדשים ארבעה

 בחתירה מתאמן הנני זה ״ובזמן שלנברג פר
רוזבלדו '״התקיף״ כאשר וכדורגל״. רוגבי

אחר לתפקיד עבד ■ומד
 והקצוב האספקה שר שחילופי כנראה

ה יוסף על השפיעו — יוסף דב —
 כרוח מהיר — מרימוביץ (יוסף כדורגלן

 הנחשב ומדוייקוח) חדות בעיטות ובעל
 ״מכבי״ החלוצים חולית של ל״מוח״
תפקידו. את לשנות

 החליט רצופות שנים חמש לאחר
 ולא בקבוצה פשוט חבר להיות יוסל׳ה

 סטו- צביק׳ה נבחר בבחירות בראשה.
ופורץ). (מחייך דינסקי

 גטרויאר של הותיקים השיאים שלושת את
 יותר. רבה לב לתשומת זכה מצ׳כסלובקיה

 ,800 של למרחק בשחיה־חפשית השיאים
 1935 בשנת עוד נקבעו מטר 1500ו- 1000
 אף הצליח לא ומאז השניה) ״המכביד,״ (זמן

השח ולתקנם. לשפרם בישראל שבקר שחיין
 לא ישראל במדינת והתפתחו שצמחו יינים
 ולבושתם ״במרחקים־כה־ארוכים״ כוחם נסו
ב להתחרות רמה בעלי שחיינים נגשו לא אף

 ב״מכביה״. זה מקצוע
השי כיומיים. דדן שהושג הקציר

הת יומיים במשך שנשתנו הבינלאומיים אים
 מטר. 1500 של למרחק חפשית בשחיה חילו

 זה למשחה זינק ״שובר־השיאים־בסיטונות״
 מטר. 100ב־ השיא את גם לתקן במגמה

 — : השואה (לצורך דקות 14:08,8 — זמנו
 שגמר לאחר דקות). 14:15,0 — הקודם השיא

 הראה מטר 1500ב- שחיתו את בן־ד,גימנסיה
 של זמן על (״הסטופר״) השעון־ר,מיוחד

 21:33,0 — הקודם (השיא דקות 21:14,6
דקות).

האר ספורט. חברים-ורק 10.000
 ב״סוסיאדל מאוגדים ל״מכביר,״ שבאו גנטינים

וס תרבותי ארגון זהו ארגנטינה״. אבראיקה
 הנתמך בואנוס־איירס יהודי של פורטיבי

 באים חברים 10.00מ־ יותר החברים. ע״י
 ולחיות בספורט להתאמן ביומו יום מדי

 ומספק בציונות עוסק אינו הארגון חיי־חברה.
לספורט. אידיאליים ותנאים מאמנים לחבריו

 מהנדס להיות מתכונן שלנברג רוזבלדו
ב הם שלו החיים ״כל בינתיים אולם כללי
 מכיון לעצמו זאת להרשות יכול והוא מים״

 ממתכת. לרהיטים גדול בית־חרושת שלאביו
 על משתרעת באימונים שלו היומית ״המנה״

 כך על נוסף לפחות. מטר 1500 של שחיה
מגוון.., תסריט ידיים. רק מטר 400 שחיית

פורצים ק. י. א. חלוצי
הפריעח. המדינח הקמת

68141 מם׳ הזה״, ,העולם


