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הזזים־ נאצים. שהצילו יהודים
 בישראל אופנועים על רכיבה של סוריה

תח במספר רק מצטמצמת ארץ־ישראל) (אז
 מרכזיים, במפעלים להזכר קשה רויות.

 ״בעלי הספורטאים את שהעסיקו
 או מונע, אופנוע מעל לקפץ שנסו הדם״,
מסוכנים. מכשולים לעבור

 עוד קויימר, לחוץ־לארץ הראשונה הנסיעה
 הארץ, את עזבו רוכבים כמנין .1932 בשנת
 שונים מסוגים סוגים על רכובים כשהם

נסי ככל לאנטורפן. בדרכם אופנועים, של
 גם לוותה ולחוץ־לארץ, אופנוע, על עה

בעתונות. ו...פרסום בהפתעות הזו הנסיעה
 בראשותו הרוכבים׳ עברו הנסיעה בזמן

במהירות לייפציג יד על רייכרט, זליג של

אמריקאי ומנהיג אדיר שלמה
אקרובטיקה הכבשים, בין

 נראה מרחוק בשעה). ק״מ 90( רגילה
 שמו לא המנוסים הרוכבים אך צר, גשר
 אוטובוס התהפך במקרה ״לקטנות״. לבם
 צלב־הקרס. נושאי מושבעים, נאצים מלא

 4ו־ ההצלה במלאכת השכילו הארצישראלים
 הצטרפה המקומית העתונות נצלו. נפשות

 את שהללה הגרמנית, העתונות למקהלת
 ומסירות לב אומץ שגלו הארורים, היהודים
הנא לתנועת יקרים בנים בהצלת למופת,

• ■ צים•
 לאטלנטיק-סיטי מתל-אכיב

 גם היתד. השניה הנסיעה אופנוע. על
 המרחק. מבחינת ביותר הגדולה הרכיבה

 מצוחצחים אופנועים תריסר זנקו מתל־אביב
ורוב' חלקי־חלוף׳ במכשירי־תקון, המצויירים

 בת״א לונברג השופט כב׳ בפני
 ספורט, חובבי ארבעה השבוע הובאו
 המולה הקמת באשמת טמפרמנט, בעלי
 התובע, לדברי ציבורי. במקום ורעש

בר הרביעיה השתכרה קנת, נ. מר
חובות.

 הנאשמים אחד אמר השופט״ ״כב׳
 תורכיה. על שלנו הנצחון ביום היה ״זה

 להבין נא שמחה מרוב השתכרנו
״לרוחנו. . .

 ודן לרוחם הבין השופט ואמנם,
ו שנה. במשך טובה להתנהגות אותם

 אחרי ״אבל לונברג: השופט העיר בסיום
 מרוב השתכרתם לא שבדיה עם התחרות
כן?״... לא שמחה,

 המרחק את לעבור יראים שאינם בים
 הנוסעים רכבו ביבשה ובאויר. בים ביבשה,

 מכונותיהם את העמיסו הם ניכר. מרחק
 מאיטליה שהפליגה אניה, ספון גבי על

 נערך ביותר המסוכן החלק ולקנדה. לצרפת
 ברכיבה סהרה. מדבר של החפשי באויר

ה הוכיחו (״דיונות״) הנודדים החולות על
 ומעוף קפיצה יכולת מארץ־ישראל בחורים
 שימש הרך החול מטר(!), שמונה של למרחק

 נסתיימה תמיד לא אך לאופנועים, נוח ״כר״
חל התפרקו פעמים בשלום. האקרובטיקה

 שיתק־ עד לחכות הוכרחה *השיירה וכל קים
נום.
ביום. ק״מ 800ו־ ק״מ 2.:ז000
 הרוכבים .1934 בשנת החל מת״א המסע
 לעבר במסעם ■והמשיכו תל־אביב את עזבו
 מהעתיקות, התפעלו כאן שבמצרים. קהיר

 מדברי במסע והמשיכו מהם, גם נפרדו אך
 הנוף לאיטליה. הפליגו שממנו הנמל עד

 את קצת שיפרו הרחבות והדרכים האיטלקי
 מספקת נפשית הכנה והשרו הרוח, מצב

 את קבלה צרפת המעטיחה. בפרים לביקור
 והרוכבים בחגיגיות, המשוגעים היהודים

ומ מונטה־קרלו הריביירה, על פסחו לא
הב היתר׳ לקויבק הנסיעה אחרים. קומות

 הלבנה קנדה, בעיתה. ומנוחה מצויינת ראה
 לרכיבה. האידיאלי המקום היתד, לא משלג,
 והרוכבים הכבישים, פני את כסה השלג

לב. ואומץ זריזות לגלות הוכרחו
 עברה לשיקאגו הנסיעה טוב״. .״לילה

 את השאיר הגדול המאמץ אך תקלה, ללא
האופנוע היו כאשר הרוכבים. על רישומו

מוכ היו מקום׳ לאיזה להגיע חייבים נים
 פעם לא בדהרה״לילית. להמשיך רחים
 שהרוכב אלא לנסוע, המשיך שהאופנוע קרה
 הא״י. והנוף משפחתו על זמן באותו חלם

החלו מעולם — החזירוהו ואזעקה צפצוף
 השיירה חצתה פעמים האמריקני. לנוף מות

נכ כאשר בשבירת־רגל. עלה והדבר עדרים,
 האק־ היתד, כבשים, לעדר הרוכבים אחד נס

 יפה, עלה לא הנסיון הכרחית. רובטיה
 אחד עמהם לשאת הוכרחו הרוכבים ושאר
רגל־גבס. בעל

 בעלי אריזונה, מרחבי נחש״. ״יוסקה
 מכל לקוריוזים הביאו הבהירים, הליילות
 הסכים ולא מנחשים פחד יוסקה המינים.

 מנומרים שנחשים מאחרי הקרקע, על לישון
 נמצא הימים באחד אליו. להתקרב עלולים

 אותו להרוג מיד הזדרזה והחברה נחש
זואולו אהבה מתוך (לא למשמרת ולשימו

 את לבצע הספיקה קצרה מנוחה גית...)•
 הבנזין. טנק ליד הושם הנחש — המזימה
 צריך והוא נוזלת, שהמכונה נאמר ליוסקה
הק שלו. הבנזין לטנק אירע מה לראות

 את בראותו יוסקד״ שקפץ לאחור פיצה
 עולמי שיא להיות יכולה היתר, הנחש,

למרחק... בקפיצה חדש
 והרוכבים הסופית, התחנה היתד, מקסיקו

 באטלנ־ האמריקני הקונגרס לפתיחת חזרו
 800 עבר שר,תריסר ימים היו טיק־סיטי.

 על גבר — להספיק הרצון אך ביום, ק״מ
הכל.
 מצומצם מספר נערך ומאז ? זוכר מי
משוב בדרכים לאופנועים מירוצי־שדה של

 הנודדים, החולות ועל בראשון־לציון שות.
ל מחיפה וכן תל־אביב של שפת־ימר, על

 והמפעלים נשכחו, כבר המפעלים בירות.
 ו־ הרוכבים, לעורקי ״דם״ יכניסו החדשים

הרחב. בקהל ענין

א ב עצור! א
 במונצד, שנדחסו האיטלקים, 150.000

 הסיבוב את לראות באו ),69.000 (אוכלוס.
 ברכיבת העולם לאליפות בתחרות האחרון
 הספורטיבי המאורע בעיניהם — אופנוע,
 נחת: שבעו הלירטה תמורת בעונה. החשוב

 שלא בהפתעה גם זכו הם מותח! היה זה
 של המוזרה התנהגותו והיא בתכנית, היתר,
 הסטרט אתת — קורלי ג׳יאובני ד,דגלן

 קורלי ד,דגלן (הסיום). והפיניש (הפתיחה)
התחרות. את בפשטות הפסיק

 פרצו ״טטרס״, בדגלו קורלי כשיאותת
 בדעם־רעש שיכורי־מהירות אופנוענים 39

 של מילים ארבעה — האספלט למסלול
 ששערו כמו התברר, מיד אך מסוכנת. דרך

 האיטלקי הם העיקריים שהמתחרים מראש,
 והאנגלי ״גילחה״ על )23(מאסיטי אומברטו
 למאסיטי ״יורטון״. על )27( דיוק, גיאופרי

 דיוק), של 19 נגד 22( נקודות יתרון היה
 8( זה בקיץ תחרויות בשש בו שזכה

ובו.) בשלישית, 4 בשניה, 6 בראשונה,
במ הפניות את ועובר טס החל דיוק
 כשאופ- מילים, (!) 100 של משגעת הירות

 ומאסיטי הכביש על ממש ״שוכב״ נועו
הת העשירי בעיקול קטן. במרחק אחריו

 מילים, 118 של במהירות מאסיטי פרץ
 בראש, מקום ותפש יום, אותו של השיא

 ,16ה־ בעיקול המכונה. את שרף המאמץ אבל
 חזר הקילומטרים, 200 בן המסלול במחצית

 את והגדיל בראש המוביל להיות דיוק
 וחצי ארבעה חדש. סיבוב כל עם הרווח
 מאסיטי את הקדים הפיניש לפני מילים
 גיאובני הניף בדיוק ואז מילים. בשני כמעט
 המרוץ! סוף ואותת: לפתע דגלו את קורלי

 המתחרים, חזרו במשמעת, אבל מופתעים,
 ההסבר את ושמעו המכונות את כבו

המפתיע:
שנר־ חדשות עתר, זה שמע קורלי ד,דגלן

במונצח העולם לאליפות התחרות
בשורה הדגלן, בפי

האופ חיונית: חשיבות בעלות בעיניו או
ההת אבא: במזל־טוב מאסיטינעשה נוען

 כי שיחליט גרמה שתקפתו הרבה רגשות
 מיד. זאת לדעת צריך מאסיטי אבא גם

 במקום נגמרה התחרות פסקו: השופטים
 ההגיונית ההחלטה היתד, וזו ד,דגלן, שפסק
 אבל בתחרות דיוק זכה וכך ביותר.

).28—27( אליפות בתואר מאסיטי

א ת ביישו ל מה א הפיר
 המצויינות בתבניות ידועים התורכים

 הפעם אך שלהם, השידור בתחנות לריקודים
הכדור 'חובבי — (ובעיקר המאזינים נדבקו

 פרטים לשמוע כדי לרדיו, המושבעים) גל
 שנשמעו העיקריים השמות המשחק. על
 יהושע — הראשון וחודורוב. גלזר היו

 והפורץ המסוכן המרכזי החלוץ — גלזר
הב השערות המגינים. חולית את שיגע

 נדחקו והרגליים התפזרו שלו לונדיניות
התור המגרש בחלק עסק גלזר פנה. לכל
 אחר: תפקיד הוטל חודורוב שעל בעוד כי,

 עצירות בהפגינו הגדול ליומו זכר, הוא
.2:3 הכל: בסך ובאויר. הארץ על יפות

 המאזינים ? לצרינו או אתה הלנו
 אותם מכל פחות לא התרגשו הראשון ביום

 המקושט האיצטדיון את שהקיפו 50.000
 לחא־ עידוד קריאות באיססמבול. ״אינונו״

 ד,איצ- את זעזעו ותורגיי ארול לפטר, ליד,
המוש לפי ולא המלה, מובן (במלוא טדיון

 התבלטה במיוחד אך בארץ). הנהוגים גים
 ל־ עידוד צעקות חסכה שלא שמנה אשר,

 לתורכיה. דמה פניה מראה כי אם ישראליים,
 בימי בארץ האשה של בלידתה נעוץ הסוד

 נמצאו ״אינונו״ באיצטדיון התורכי. השלטון
 ישראל, נבחרת את בגאוה שראו אלפים

הפירמה. את ביישו לא והחבריה

ה ודגי□ כדורי□ ב ק ס מו ב
 מוסקבה תושב את המענינים הדברים

וב בקוריאה המלחמה דוקר, אינם הרגיל,
ל אחרים בשטחים מתענין הוא ד,ודדסין.

 הכדורגל קבוצות — הכדורגל למשל גמרי.
 בדרום־רוסיה, עתה המתאמנות הגדולות,
בת מוצאן. לערי צפונה, לנוע מתחילות

 במוסקבה. המשחקים יחלו מאי חודש חילת
חשו ״דינמו״, באצטדיון ינצח מי השאלה

בעיר. הרגל כדור חובבי בעיני־'" מאד בה
הממוצע, המוסקבאי את מענין הדייג גם

 התופסים ואצ׳יסון, טרומן מנאומי פחות לא
 לפוליטיקה המוקדש הגדול בחלק מקום

 פועלים וקטנים, גדולים הבירה. בעתוני
 לדייג, נלהבים במוסקבה הגרים ומשכילים

 הנחלים הבריכות, השלוליות, את ומנצלים
טובים. דייג שדות — והאגמים

מקופ אינם הם, גם השח־מט, חובבי
במ מיליונים, יאזינו הבאים בשבועות : חים

 שתמסורנה הרדיו תחנות לשידורי סירות,
 אלופי שמונה בין המפגש על דרמתי דו״ח
 ב־ יתחרר, מי יוחלט שבו סובייטים, שח

ה לאליפות בהתחרויות בוטביניק מיקאיל
ויל נשים גברים, אלפי — החובבים עולם.

ומהלך. מהלך לכל לב בתשומת יאזינו דים,
 •קוצרות״ בכדורגל הסוביטיות הקבוצות

 הכדורגלן של חייו ורמת וענין, אהדה
 או בבית־חרושת גבוה פקיד משל גבוהה
 ״כסחורת־ משמש הרוסי הכדורגל בסדנה.
 מדי המתקיימים, בשידורים ותעמולה ייצוא״

אח ידיעות לפי זרות. בשפות ביומו, יום
 קבוצת עומדת מבירת־רוסיה, רונות

 לערוך — ״דינאמו״ — הנודעת הכדורגל
ובדרום־אמריקה. באירופה סיור
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