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בודדה נשארה ב־ת״ר
היש הכדורגלנים של הבכורה הופעת

בהפ נסתיימה תורכיה אדמת על ראליים
 כיום אינו תל־אביב שמכבי החשש סד.

 ידועים התורכים התאמת. טובה בפורמה
המח שתוצאת פלא ואין בביתם, במלחמה

 פנרבא־ לטובת 0:3 היתר■ הראשונה צית
חצ׳ה.

 ראה איש) 30.000( לתחרות שבא הקהל
 שער את מרימוביץ יוסל׳ה כבש כיצד

 של עונשין ממכת מכבי לטובת הכבוד
 השיפוט .1:3 — נסתיים המשחק מ׳. 11
 סברה, יש זאף ביותר אובייקטיבי היה לא

ברור. נבדל ממצב נכבש אחד ששער
 קבוצת של צאתה על נודע בינתיים

 באי שבוע סוף לחופשת תל־אביב הפועל
 הכדורגלנים יצאו במוצאי־שבת קפריסין.

 כך משחקים, שלושה לערוך התל־אביבים
 ביתר תשאר התל־אביביזת הקבוצות שמכל
בודדה•

קרה אתלטיקה
צדקות הפנים עד

 טייל- א. פליבם לד״ר מלאו כאשר
 ביותר. מקורי נשף נערך שנה, 65 הבר

שולח סביב המאורע את לחגוג במקום
 (על ומוקיריו ידידיו הצטרפו ארוכים, נות

 לתל־ מפתח־תקוה בריצתו לראות מכוניות)
 תוך זה מרחק עבר הדינמי הד״ר אביב.
 המרחק את שעבר כמו ובדיוק אחת שעה
מק שהתבוננו לאלה .60ה־ ההולדת ביום
 רבות צלקות גם נתגלו פניו, בשרירי רוב
הפנים. על

הת 6 בגיל כבר וציונות. כדורגל
הדוג בספורט. עוסק אהרן פליקס חיל
 שהיה אביו, משפחתו. לו שמשה החיה מה

אגו יסד הבאוארי, המלך של החצר רופא
 17 בגיל לנשים. ראשונות ספורטיביות דות
 הצעיר הסטודנט בעיני חן הספורט מצא

 חברים מספר עם ביחד יסד, ■והוא לרפואה
 המתעמליס־העברייס. אגודת את יהודים,
לע שיש היתה, השלטת שההשקפה למרות

 מביאה שהיא מכיון בהתעמלות, רק סוק
 קבוצות גם לייסד טיילהבר החל משמעת,
שההת מכיון מגן־דוד, סמל עם כדורגל
משעממת. היתר, ר,חדגונית עמלות

 הבוקר בשעות וראשון. — אחרון
ובש באוניברסיטה. לומד טיילהבר היה
 לא הוא ומתחרה. מתאמן היה אחה״צ עות

 אך שיאים, הספורטיביים במקצועות השיג
 כבר מפעל. בכל להשתתף היתד, סיסמתו

 סקי, במירוץ־אופניים, היהודי התמודד או
וסיוף, שחיה כדורגל, קרח, על החלקה

 זכרונות הן פניו את המקשטות הצלקות
 את שהעליבו הגרמנים, נגד דוקרבים של

 הספורטאי עסק מיוחד באופן אך היהודים.
 שני היו בערב ערב מדי בריצות. הרב־גוני
 של מנהלה (כיום סימון ד״ר :האתלטים
 החנוך משרד שליד הגוף, לתרבות המחלקה

 להנאתם. רצים טיילהבר וד״ר והתרבות)
 את מגדילים הרצים שני היו ראשון בימי

הספור הפעילות ק״מ• 12—10 עד המרחק
 הצעיר הד״ר אותותיה. את נתנה טיבית
 איטליה—תורכיה : מלחמות לשתי התנדב

).1912( תורכיה—ובולגריה )1911(

מאז כית־חורים. כמקום מגרש
 הארוכות בריצותיו טיילהבר ד״ר ממשיך

 30 ובמשך ק״מ, 12—10 של למרחקים
 מיוחדת דאגה המסלול. את נטש לא שנה

 לקשישים. ספורטיביים סניפים ליסוד ניתנה
 בגרמניה עוד הרופא נסח שאותה הסיסמה,

 קנתה בית־חולים, במקום ספורט מגרש
 הריצות את לפתח כדי בארץ. גם שביתה לה

נת הנוער, על אהודות ■שאינן הארוכות,
גבי קבעה מכבי חולים קופת גביע. רם

 בודדים לבוגרים מטר 4000 לריצת עים
 עדין — טיילהבר ד״ר של בנו ולקבוצות.

 עדין אביו. שם על גביע על מתחרה —
 הנגב, בחטיבת לשעבר רב־סרן כשלעצמו,

בי העברית באוניברסיטה סטודנט וכיום
 ארץ־ אלוף האב. בעקבות הלך רושלים,
 1500ו־ 800 של למרחקים בזמנו, ישראל,

בבריגדה השמיני המחנה רבן וכן מטר,

שהת לריצות, ומשוגע ספורטאי היהודית.
הס שרירי את למתוח בנסיונותיו פרסם

 באוניברסיטה. טודנטים
בראש חיפה

 ושרב מעיק חמסין שרר השנה
 העתיד מירוץ על התחרויות בזמן כבד

 אך ברית־מכבים־עתיד). אגודת ע״י (מאורגן
 בגביע רצים. כששים הופיעו אופן בכל

 מכבי־הצפון־תל־אביב, אגודת זכתה לבוגרים
 יוסף הצעיר ראשון הגיע הבודדים בין אך

 תוך מטר 4000 עבר יוסף מחיפה. סלמה
קרב ניטש הנערים בין דקות. 13:17,2

בח ושמעון מטר. 1800 של למרחק בריצה
 בזמן ראשון הגיע מחיפה, הוא אף בוט,

.34:42,6 של

הברית ארצות
7 מי למען ח״□ מ׳

 והלכה גברה האחרונות השנים בעשרות
 האוניברסיטאות חיי על הספורט השפעת

 התחרויות דחקו ויותר יותר האמריקאיות.
 גברה ויותר יותר הפינה, אל הלימודים את

 שהשתדלו החינוך, מוסדות בין ההתחרות
לק להכניס או מזה זה שחקנים ״לסחוב״

 שאינם שכר, המקבלים שחקנים בוצותיהם
כלל. לומדים

אוניבר נשיא קרוס, ג׳ורג׳ אמר השבוע
 המסכמת אימרת־כנף אוקלאהומה, סיטת

את לפתח משתדלים ״אנו : המצב את יפה

 שלנו שקבוצת־הכדורגל כך האוניברסיטה,
בה״. להתגאות תוכל

 השוחד שערורית לכדורגל♦ ד״ר
 את הביאה בארצות״הברית באוניברסיטאות

 לחקור — גרצנר צ׳רלס — הטיימט כתב
הספור של ׳ואימוניהם לימודיהם תנאי את

 זה, עתונאי האמריקניות. במכללות טאים
 31/2 במשך עבד חוקרים, 12 ע״י שנעזר

 עם במגע בא השונות, במכללות שבועות
 גילה החולף בשבוע והמאמנים. הספורטאים

ברבים. ספורו את
 שפנה מקום כל אל באוירונים. גם

 לאתלטים ביחס וחקירות חיפושים ערך
 מקבלים המצטיינים הספורטאים מצטיינים.

 מכוניות, מלבושים, גדולים, כסף תשלומי
 באוניברסיטה. ללמוד להרשם שיסכימו כדי
 לספורטאים מחכות האוניברסיטאות אין

 מומחים, משגרות הן אלא להרשם, שיבואו
האוניבר למכללה. התלמידים את שימשכו

 מיוחדים, אוירונים אפילו שוברת סיטה
 מרוחקים ממקומות שחקנים להביא כדי

 יותר גבוה ספר בב־ת בארצית־הברית.
 לאתלטים. מיוחדים הענקות 140 הונהגו

 55 הרוק הספורטאי מקבל אלה מהענקות
 במקום דולר. 75 — והנשוי לחודש דולר
 הם התלמידים מכלל 4.6ץ0 כי מצאו אחד

 לא הענקות. מקבל מהם 3.60/0 אתלטים.
 האוניברסיטה. במנהלי היא האשמה תמיד

 עסקים אנשי מתערבים קרובות לעתים
 ובמפעלים חזקות בקבוצות הרוצים גדולים,

 הספור- החזקת את מממנים והם מעניינים,
 שופטים) אפילו זאת עושים (לפעמים מאנים

 לקבל כדי לספורטאי. סטיפגדיה
 מצטיין, תלמיד להיות הכרח אין סטיפנדיה,

הש וכאשר טוב. ספורטאי* להיות העיקר
 ליישר אפשר מפגר, והשכל מפותחים, רירים

המכ השיגה למשל, כך, הענקות. ע״י זאת
 לאתלטים, משרות 150 אוהיו של ללה

 15 בעבור לחדש דולר 100 המכניסים
 נהוגה אחרת שיטה לשבוע. עבודה שעות

154 בדרום: מטודיסטית* באוניברסיטה
 לעבודה סטיפנדיות 141ו־ למחיה סטיפנדיות

 לאתלטים. ניתנו (ספורטיבית!) אקדמית
 מבלי במכללה, שנים 10 ללמוד קשה אולם
אוני מוסמך. או דוקטור של תוארים לקבל

 בצורת הבעיה את פתרה בתלי ברסיטת
הספור הכוכבים ממחצית יותר מקורית:

 לאחר אקדמאיים, בתארים זכו טיביים
 בהשיגם הגופנית, המחלקה את שסיימו
 אלמנטרית, שחיה כדוריד, במשחק ציונים
אחרים. משחקים ראשונה, עזרה עם, ריקודי

 של ביותר והרצינית החמורה התוצאה
 ותשלומים חצי־מקצועיות של אלה תופעות
 דמותו בסילוף נעוצה לסטודנטים, גבוהים

 כמו־כן חובב. הספורטיבי: המושג של
 הדמוקרטיה ומושג הלימודים רמת יורדת
צביונו. את מאבד

 שנוס׳ פרוטסטנטית, נוצרית דתית כתה *
.729בי באנגליה זה ן

 נדיר. שליט )6 הרביעי. התו )5 חריף. משקד, )4
מצליח. צעיר תאטרון )8 תמר. של אחיה )7
רפאל. המפורסם הצייר של משפחתו שם )9

 מכבד לא זה שבקר פסנתרן )11 עדלאידע. )10
 העתיקה. ברומא מפורסמת זירה )17 בישראל.

 מכשיר )21 סרט. ביום שסובל בבגד מקום )20
אמ מאכל )26 ספרד. )25 רעש. )23 הציירים.

 בשימרון, מושבה של שמה מחצית )27 ריקאי.
 הסטוריון־נודע. )30 זמר. )28 ז,נילי״. של בסיסם

 )14.הידיעות שרות )38 אלוף. )33 כישוף. )31
 סעיפים בעל )43 ההורים. של הנקבי החלק
 רמה. גבעה )45 תנכיות. דמויות צייר )44 רבים.

 אלילה )49 רדיו. מכשיר )48 הכנסת. מזכיר )47
 לשד. שיש מה )52 לדיו. קיבול כלי )50 מצרית.

 )61 קרם. )59 זהה )56 הגשם. של דירתו )55
גבוה. )63 ערבי. נקרא שמו על

6 5 מס. תשבץ
תל־אביב. בינשטוק, אלה הקוראה מאת

 כלי )8 זעם. נבואת )6 שרף. )2 מאונך:
 אליל )12 המון. )10 השלישי״. מד״,אדם זמר

 במדבר. שאכלו מה )14 ארבעים. )13 בבלי.
 לול. סוג )18 קשת. כלי )16 נב. הע חליפת )15
 טקסימטר. )21 עם. שם עם הזהה פרטי שם )19
 תיאטר־ן מטפח צעיר, במאי )25 עקבן. )24

 );29 תשבצים. לפותר שדרוש מה )28 הזירה.
 גולה. )32 ההורים. של הזכר )31 קוסם.

 לניר שדאג מעשי שחקן )35 חופה. גיל )34
 בלימודים למוסמך תאר )36 פרסומותיו. להדפסת
 מלת )40 קומיקן. )39 רעל. צמח )37 תורניים.

 )44 פרו. בירת )42 כוח. )41 לשבועה. פתיחה
 הקיימת. הקרן מייסד של הפרטי שמו )46 פינה.

משק ממכר מקום )50 ישראל. מדינת סמל )48
 עמוק. קול )53 שזירה. מלאכת )51 קלים. אות
 מצויה חיה )57 מתנה. )56 האריה גרון )54

 צבאית. בתזמורת חשוב נגינה כלי )58 בטיבט.
 ילדים. סגני מקובל קצב, הנותן נגינה כלי )60
זולה. אמיל של רומן גבורת )64 צמח. )62

 הנצרות. על הכותב יהודי סופר )1 מאוזן:
הפרה. על אהוב )3 הבגד. על לכלוך )2

 שישלח׳־ ,להדפסה תשבצים לקוראים: הודעה
 שהתשבץ בתנאי בתודה יתקבלו קוראים, ע״י

 מעשרת באחד שהופיעה •גלופה לפי ייערך
הזח. העולם של האחרונים הגליונות

:64 מס. בתשבץ טעויות תקוני
 ימים. 365 )17 מאוזן:
זעזוע. )47 מאונך:

70311 מם. הזה״׳ .העולם


