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ס ר ו פ ס
 הנבחרת של ההפסד על הידיעה שיין.

2( לאתונה התל־אביב  לשיחת הפכה )1:
 מה ידעו לא הספורט חובבי אולם היום,
להם. נכון

 למחרת נודע כאשר ? אפשר איך
בתו הפסידו הישראלי הכדורגל שבחירי

תד אחזה לאיסטנבול )8: 1( גבוהה צאה
? כך להפסיד אפשר איך כולם. את המה

דקות). 41ו־ אחת שעה לוין:
 ראתה כאשר התייאשה לא זינגר לאה

 רצו לא הם ממנה. בורחים הבחורים את
 אך הגברי, בספורט אותם תשיג שבחורה

שע של בזמן בחורים 12 הקדימה היא
שניות. 12ד דקות 36ו־ תיים,

 מרחק קטעי מדי הופסקה השרשרת
שלש לאחר הגיע 19ה־ והשחיין שונים

מטר 60 ריצת :תמר
״מלכה״ בתואר זנתה

ברזל בדור הדיפת :תמר
בשיטתיות התקדמה

אתלטיקה
לקפוץ ■דעה המלכה

 גבהת נערה היא וחצי) 17( מטל תמר
 ורחבת עיניים ירקרקת מטר), 1.74( קומה
 יהודה הביטוח בחברת העובדת חיוך

הילדות. מגיל עוד בספורט והעוסקת
ה האתלטיקה בשדה הראשון, הישגה

 קפצה היא :11 בת בהיותה הושג קלה,
 חן מצא הדבר מטר. 3.50 של לרוחק

 שיפרה בשיטתיות, התקדמה היא בעיניה,
 מלכת בתואר זכתה ותוצאותיה, הישגיה
 היא אך הקלה. האתלטיקה של הספורט

בהתעמ המשיכה אתלטיקה, אהבה לא
 מיוחדת כוונה בלא וכדורסל. חפשית לות

 כאשר באתלטיקה מכבי לאליפות זכתה
מטר. 1.41 לגובה קפצה

 במת־ הרגיש ותיק, אתלט גרץ, אברהם
 לבת הפכה רצון, שבע החדשה, אמנת

 1949וב־ השיטתי לאימונה התמסר חסותו,
לרוחק. בקפיצה מטר 4.78 למרחק הגיעה

ה את חמר זנחה לא הזמן כל משך
(בצי הישראלית לנבחרת נקבעה כדורסל,

 הפועל) בנות עשר מכביות, שש רוף
בבודפסט. ישראל את שייצגו
שיט ובאימונים במכבייה השיגה, מאז
 שיאים ארבעה אחת, שנה משך תיים,

 כדור־ברזל מטר, 5.03 — רוחק : לנערות
 מטר, 26.70 — דיסקוס מטר, 8.97 —

 לא תמר אך מטר. 1.43 — לגובה קפיצה
 השני המקום את נטלה בזאת, הסתפקה

 את בכך שברה לגובה, בקפיצה לנשים
השיאים. מרבית

 באולימ־ חלק לקחת : תמר של חלומה
 היא לכן קודם •1952 הלסינקי, פיידת
התעמלות. מורי לקורס לצאת רוצה

 הענפה פעילותה הכניסו לכל ,!וסף
 : באוספה ופרסים. מדליות שלל והתמדתה

 מדליית כסף, מדליות 9 זהב, מדליות 10
 שבחים. תעודות ועשרים אחת ברונזה

 האנגלי מהכושי ריצד, לנעלי זכתה אף היא
 השלישית במכביה שהשתתף ג׳ייקובס,
וריצתה. הנערה את ושחיבב

 תקופת את מטל תמר סיימה השבוע
 : הבטיחה שלוש, במלחמת זכתה הנערות,

בבוגרות.״ אפתיע עוד ״אני

כדורגל
האמינה דא הבת
 של בתו קוטוביץ (אתי) שאסתר בעת
 של הפסדם על שמעה הנבחרת מלווה

 האמינה, לא באיסטנבול תל־אביב בני
 לנדוד והחלה שלה האדום הג׳יפ את נטלה

לא־ התוצאות את לברר בראשון־לציון

 שהם הפלא ״מה : תשובה נתנה אסתר
 אותבן ללוות באתי פעמים שלש ? הפסידו
 והאכזבה הרוגז הוחזרו. והם לטיסה

 הוא, כדורגל ושחקן כולם על השפיעו
בן־אדם״. גם הכל, אחר

השח התאספו לנסיעה המיועד ביום
 בביקר, 51 בשעה מזוודותיהם, על קנים,
 הספיקו לא הם בלוד. התעופה בשדה

 בתחילה תנומה. אחוזי היו עוד להפרה
 רק הנסיעה את ידחו שהם להם אמרו
שלמה. ליממה שהפכו שעות, לכמה

 נצחון לאחר :כי י אלה השפיעו אולי
 עצמם את כולם הרגישו דנדי על הנבחרת

דחי זה הפסד יתן לפחות אך הגובה. על
הסדי והליגה הגביע משחקי לארגון פה

 צריך בנסים, לצאת אפשר תמיד לא רים.
מראש. לדאוג גם

שחיה
דם הוא ד□

 מעין־ הכשרת חברי התלהבו תחילה
 הכנרת את לצלוח לרעיון הכוח בכל ברוך

 כאשר אבל חם. ביום גופם את לצנן כדי
במקצת. התקררו במרחק הביטו
 ספורטאים של דם הוא הדם אופן בכל

 מדופלמים שחיינים (לאו צעירים, ועשרים
 איך להגיע. במטרה מהאון זינקו דוקא),
 ק״מ. וחצי המשה הרחוקה לדגניה שהוא,
 השחיינים שורת את לוותה אחת סירה

כשורה. יתנהל שהכל השגיחה הארוכה,
 המאבק בחדרים. 19 בין בחורה

 מקומם כי אם שונים, במרחקים התנהל
 הקדים לוין יגאל נשמר. יגאלים שני של
(יגאל ניכר זמן בהפרש בן־טוב יגאל את

 שאין כנראה שהתחיל. מהזמן וחצי שעות
להר כדי האנגלית לתעלה לנסוע הכרח

 בריאה להרפתקאה ונשימה דם שיש אות
ומעייפת.

התאגרפות
האדום לצלם מתנדב

 העולמי האלוף צרלס, שאזרד לאחר
 וחבל פתח כבד, במשקל בהתאגרפות

 אזנו את הפך הפנסים, מקושטות בעיניו
 פנה בכל בו והלם סמיכה דם לשלולית

 ״אך, : המנוצח בשור פרדי הפטיר בגופו
 לאלוף הופך הייתי בו להכות יכולתי לוא

 הסיבובים ארבעת כבד״. במשקל העולם
 לואים, ג׳ו החום, המפציץ עם פרדי של

 לתקופה נעים בלתי זכרון לו השאירו
 לד,פ־ החליט נרתע, לא הוא אולם ארוכה

 למרות צ׳רלס. אזרד הכושי עם בקרב גש
 שכח לא שהוא זה בקרב גלה שלואיס

 פרדי, של אפו את ושבר מקצועו את
ממקו עצמות כמה והזיז אזניו את חתך

 היה ״זה :בשור פרדי אמר הנכון מן
 בקריירה ביותר היפה הקרב להיות יכול
שנפגעה״. הזאת העין אלמלי שלי

 אכזרי היה הגונג צלצול דם. מסכת
בסי לאזרד. הנצחון את ופסק הפעם גם

 הרי הזירה שופט הפסיק השביעי בוב
 בשור שפרדי מכיון הקרב את מטיוס

מפר אחד הדם. מסכת מבעד נראה לא
 העקשן המתאגרף את שראה הספורט שני

שפרדי היה נראה :התבטא והמנוצח
 לצלב־האדום. עצמו את לנדב החליט
כי אם מקהל. מכות רוצה דא

לרוחק קפיצה :תמר
בעיניה חן מצא הדבר

 שנקבע לפי נערך צ׳רלם אזרד של הקרב
 כאלוף תאורו את לחזק היתד, ומטרתו
 בספטמבר) 12( הקרובה בפגישתו העולם

 בעד הדבר מנע לא הרי לואיס, ג׳ו נגד
 אלוף לבין בינו שנקבע קרב לבטל לואיס
 לואיס השבוע. לד,ערך שנועד גרמני
 הגרמני על לגבור יצליח הוא שאם חשש
 מלווה פראית הצגה הקהל לו יערך הרי

 כשם בזירה, בהיותו עוד כסאות בזריקות
 שוגר ריי העור, שחום לאמריקני שעשה

 להתמודד ג׳ו החליט זה במקום רובינסון.
ארגנטיני. אלוף עם

טניס
התחרבנת□״ ״הפעם

 בפרבר הרוחות סערת הגיעה כאשר
 אחד צעק לשיאה וימבלדון, הלונדוני,
הח הטניס ״שחקני : הספורט מפרשני

 להיות״. יכול לא זה אותנו, לסדר ליטו
 מכיון לשתוק העדיפו העתונאים חבריו

 את שהקיף הרב, הקהל היה שאחרת
 צוחק והמצוחצח, המרכזי הטניס מגרש
 טניסאי בושה. כל ובלי בקול־רם מהם

 צרפת אלוף בתור עולמי שם ובעל קשיש
 אבל הפעם ״התחרבנתם : בשקט אמר
 וקלעתם שנחשתם אליפות זוכר אינני

 צדק הותיק )42( בורוטרה ז׳אן למטרה״.
 הס- אוהדי המחבט. את לזרוקצדק. ולא

 ליד כינוי המציאו בצרפת פורט־הלבן
 תוך הטניס במחבט האוחזת המסורתית

 הכדורים את ומחזירה הדעת מתינות
 הכינוי משונות. תנועות וללא בדיקנות

 הבינלאומית באליפות קרוקודיל. : הוא
 כלל בדרך המשמשת בצרפת, האחרונה

 בעולם״ הרקטות טובי של כללית כחזרה
 דרוה־ ירוסלב :קרוקודילים שני נשארו

הקו מצ׳כיה שגלה ימינו, יד אטר בני,
 נדודים, שורת לאחר והתיישב, מוניסטית
 )29( סטורג אריק הוא השני במצרים.

אפריקה. מדרום
העו האליפות לפתיחת שקדם בערב

 שהגיע היה נראה רשמית הבלתי למית
 גוט־ הגרמני הברון הקרוקודילים. תור

 לקחת החליט 42ה־ בן קךאם פון פריד
 הוכיח הוא ברצינות. התחרויות את

 יכלו שלא הצעירים את לנצח יכול שהוא
 לגמר הגיע שהוא בזמן מחבט להרים

כא אולם .1937—193? בשנים וימבלדון
למע לעלות התחיל התחרויות חום שר
 לרדיפה הפכה וההתעניינות גבוהות לות

 נראה הספורט חובבי בקרב ולנחושים
 את פרק ללמד מסוגלים שהצעירים

הזקנים.

75 מס. תשבץ
: ן ז ו א  תולעת )4 ;מס״ם מסיעת ח״כית )1 מ

 אתון לו היתה )11 מרד; )10 מנור; )6 ;הבנד
 )14 בנולה; ליהודים מושב תחום )13 ;פר,חית

 ;ה״אהל״ תיאטרון שחקני מטובי )15 מספיק;
 קשר שיטת )20 ;היפרכיה )18 הולנדי; תואר )17

*23 ;ידועה במצרים השמש אליל )25 ;מדון )
 בירת )30 ;הנגב אדמת )29 ;עני )27 ;הקדומה

 כנציו הבחירות במלחמת מופיע )32 אוסטרליה;
 )37 בבקשה; )36 נישאו; מקום )35 מפא״י;

 אבי )41 נתיב; )38 ;נדולה אמריקנית אונברסיטה
 בארץ; אזור )46 אויב; )45 ירח; )43 שמשון;

 )54 ;בשר שאר )53 ;יעקב מבני )51 ;מנה )49
 לתפילה הדרוש אנשים מינימום )55 ;קבול כלי

 מציאות. יקר )57 ;הפסח נשען עליו )56 ;בצבור
: ך נ ו א  ;העברית האלפא־ביתא מאותיות )1 מ

 )5 ;כבד־פה )4 ;דרה מחצית )3 ;משה אחות
שר; )9 אוירון; )8 ;בר־מצוה נעל )7 צעד;  עו

ץ; נוזל )12 לשעבר; בפולין ישראל ציר )11 פו  נ
 )21 נח; מבני )19 ;לדנל מוט )16 בושם; )15

)26 ;עבה קול )24 ;אספקלריה )22 ;מחסור
 )31 ;ידוע משלים ממשל )30 ;פנוי )28 ;זריז

 את תקבל תמורתו )34 ;משכר משקה )33 ;מורה
צבע )39 ;שקט )35 ;צנע במשטר מצרכיך

 התיאטרון שחקנית )41 ;הסכמה מלת )40 ;בהיר
 ;דמות )45 ;שטות )44 ;משטר )42 ;הקאמרי

מצו )52 ;סייג )50 ;המעוט כננד )48 ;נזיד )47
נוזללים. עמוד )54 ;ה׳ שם כתיבת רות

75 מס. תשבץ לפותר■ פרסי□
 תל־עמל רובינשטין רענן )1

.11 נוה־שאנן דרך
ת״א. 8 גנסין רח׳ קבצ׳ניק תמר )2
בני־ברק. ,3 ההר רח׳ מי־זהב מנחם )3

הבחירות לתחרות תלוש
הוהי■ ״העול□ של

 לפני לעצמו, מצייר במדינה אזרח כל
 התוצאות. של מסויימת תמונה הבחירות,

 ? ברחוב הרוחות בהלך אתה בקיא האם
 :כן אם ? מפותח חוש־ניתוח לך יש האם
 של הסופיות התוצאות את לחשב נסה

 רשום באחוזים, השניה לכנסת הבחירות
 למערכת 15.7.51 יום עד אותו ושלח אותו

 לילינבלום, רח׳ ,136 ד. ת. הזה, העולם
הבחירות״). (״תחרות תל־אביב.

 ... השם

 הכתובת

 ... הגיל

המקצוע

71513 מס׳ הזה״, .העולם


