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הקיוסקים לבעלי הודעה
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הזה׳׳, ״העולם של ההפצה מרכז ידי על והסביבה
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החברים לאודר
 מכבי־ מתאגרפי התכוננו חדשיים לפני

 התחרות תל־אביב ביתר עם להתמודד חיפה
 שאין האגרוף התאחדות הודעת בשל נדחתה

מסו בלתי אגודות עם לתחר מרשה היא
לק והוחלט להתאחדות הצטרפה ביתר נפות.

התחרות. את יים
 של האגרוף תחרויות מתקיימות כלל בדרך

 התל האורחים אולם שבת, בלילות מכבייחיפה
 שלא כיון שבת, בליל להופיע סרבו אביביים

 לתחר הסכימו הם השבת. את לחלל רצו
 השבת את חיללו שבכך למרות שבת במוצאי

לחיפה. מתל־אביב בנסיעתם
 עובד, דוד בין הקרב עמד התחרות במרכז

 השלישי״ כ״עובד שהוצג ,16 בן חיפאי
 מת־ ומשה, מרדכי אחיו הראשונים: (שניים

 אביבי התל הביתרי לבין כן) גם אגרפים
צעירי.

 ממנו הגבוה ביריבו בהצלחה נלחם עובד
 יותר ק״ג חמשה והשוקל שלם בראש כמעט
 בצעירי לפגוע ברצותו כהלכה הזיע ממנו,

 היתד, עובד של ישירה (מכה לחגורתו מעל
מתחתיה). או צעירי בחגורת פוגעת

 צעירי את עובד הוביל השלישי בסיבוב
 הקרב את סיים נפשו, באתת החבלים לאורך

 קבוצתו את זיכה הוא בולט. נקודות ביתרון
תרנגול. משקל של הנקודות בשתי
 של הגדולה ההפתעה לירות. עשר על
 או־ צבי הכדורסלן של הופעתו היתד, הערב

 הביתרי נגד כבד, חצי במשקל רנשטיין,
 צביקה השתתף שנים חמש לפני שפירא.

נבח עם ובהיפגשו אגרוף באימוני 17ה־ בן
 ״המפסיד בגביע זכה הבריטיות האניות רת

 לטוב מעניקים היו שהבריטים ביותר״ הטוב
התחרויות. מפסידי בין המתאגרפים

 והוא צביקה, של האגרופי עברו נשכח מאז
 שמע כאשר במכבי־חיפה. לכדורסל התמסר

 מתאגרפים, חסרים למכבי כי התחרות ערב
 שחשבו חבריו של לחיובם עצמו, את הציע
בר לבסוף, נתקבלו, דבריו מתלוצץ. אותו

 ומאמנו, הנבחרים בטבלת נרשם הוא צינות,
 הרשקו־ (״תיש״) אביגדור התחרות מארגן

 עשר על החברים אחו עם התערב אף ביץ
ינצח. שצביק^ לירות

 ששכח צביקה הלירות. בעשר זכה ״תיש״
 למהלו־ הודות הצליח האיגרוף מכללי רבים

מת שיל היו נקיעת ואחר החזקות, מותיו
נקודות. לפי בקרב לזכות חרהו,

 תשע שצברה ביתר, נצחון : התחרות סיכום
בהש אחד) תיקו נצחונות, (ארבעה נקודות

 נצחונות, (שני מכבי נקודות לחמש וואה
אחד). תיקו

החשוב השריש׳ היו□
 ימים שני השבוע אין ישראלי למתאגרף

 ולרבים העצמאות יום בלבד. חשיבות בעלי
 2ה־ הנוסף: החשוב היום במאי. 1ה־ מהם

הפו ביתר, מתאגרפי של המפגש יום במאי,
בפתח־תקווה. ומכבי על

 הפועל של הגוף לתרבות בבית־הספר
בי יכריעו הזירה, על המתאגרפים ייערכו
כע יצא מהם מי אגרופיהם, בעזרת ניהם,

באיס הבינעירוניות לתחרויות חדשיים בור
התורכית. טנבול

 התאחדות הזמנת נתקבלה החודש באמצע
ל טיסה, כרטיסי בליווי התורכית, האגרוף

למפ הישראלים המתאגרפים טובי את שגר
הישרא החליטו ליולי. כששי איסטנבול גש

 בעלי על־ידי ישראל תיוצג זה במקרה לים:
 האגרופים בעלי הם ומי הטובים. האגרופים

ההו על־ידי רק לדעת אפשר זאת הטובים,
 הפתח־ במקגש הצטיינותם הפשוטה, כחה

תקוואי.
כדורסל

השלושה בין הרביעי
 מאמן מדוכת על ישבה הכדורסל התאחדות

 : שמות שלושה העלתה האולימפית, הנבחרת
 של הראשונה הקבוצה שחקן שאלתיאל, יעקב

ה ומאמנה מספר שנים לפני מכבי־תל־אביב
 :צה״ל של הכדורסל נבחרת של מוצלח
 המאמן וההדרכה, המשחק איש עמיאל, אליט

 הפועל התקפת ומרכז הפועל של הארצי
 במחלקת הכדורסל אחראי זמרי, ואורי חולון

 בארצות־ שנתיים משך שהשתלם הגוף תרבות
 של חדשה תפישה עם חזר מהן הברית,

המשחק.
 השלושה. בין הכריע רביעי, בא בינתיים

 ק״ג) 87( הגוף כבד רסקין מורים זה היה
 של הראשי הספורט מדריך הכתפיים, ורחב

 כדי לארץ שבא ניו־יורק, ברוקלין, מכללת
 של להופעה האולימפית הנבחרת את להכין
בבור.

:טוביה בניו־יורק המכונה מורים, סיפר

 להכין לישראל, שאסע כדי אלי פנו ״כאשר
 אולם ברצינות. העניין את לקחתי ,לא נבחרת

 ממני... הרפה לא בישראל הספורט למען הועד
אידיאלית.״ קבוצה וליצור לבוא החלטתי

 שחקן שהיה ,40ה־ בן המאמן של האידיאל
 הקאר- לפני ובכדורסל בכדורבסים מקצועי

 מינימום בגובה מגנים שני :האקדמאית יירה
 מטר 1.90 בן ציר שחקן מטר 1.85 של

 בגובה ציר שחקני מבקשים (בארצות־הברית
 סגולות נוספים. שחקנים ושני מטר) 2.05

הנוס השחקנים לשני דרושות אינן מיוחדות
 צריכים רק הם מוריס־טוביה, הסביר פים׳

כדורסל. זה מה לדעת

קלה אתלטיקה
התעמלות נעלי \ם

 הקלה, האתליטיקה הספורט, מלכת אוהדי
 המאובק התל־אביבי המכביד, לאיצטד שבאו

 מועדון נגד ישראל בתחרות לחזות כדי
 הספורט בכרטיסי זבו התורכי פנרבחצ׳ה
 ההתאחדות למדי. רב ותק בעלי להובבים
 הגישה הישן, מהמלאי כרטיסים לנצל החליטה
 שהודפסו כרטיסים פרוטות 100 במחיר

 וב־ בשחייה הבינלאומיות לתחרויות 1947ב־
 250 כרטיסי וארץ־ישראל. יתן בין דורמים
 ממפגש מזכרת פחות, מכובדים היו פרוטות
 לביתר תל־אביב הפועל בין רגיל כדורגל

תל־אביב.
 כמה גם היו ישן. היה במפגש הכל לא

 חמשה מלבד שיאים. כגון חדשים, דברים
 אתלטים כמה גילו שהוצבו חדשים שיאים
 הבריא הפתודתקוואי : ביותר רבה יכולת

 מטר! 43.28 דיסקוס הטיל גלין אורי והמרצין
 בורנשטין, רעיה יותר, עוד הבריאה בהורה
 אליו מרחק מטר. 12.04 למרחק דיסקוס הדפה

 1936 מאז בארץ ספורטאית אף הגיעה לא
 (שטרם השיא את קבעה לוין סונית כאשר
מטר. 12.21 — עורער

את תריסר הזמינו התרשמו, התורכים
לתח ביולי, בארצם לבקר מצטיינים לטים
 של הנחושה החלטתם האליפויות. רויות

 שיאים, מלבר להשיג, המומזמנים: האתלטים
 של בבאזארים משובחים התעמלות נעלי גם

איסטנבול.

ו י ד ר
באמריקה? מכוניות כמה

 העצבים מרכז שוכן סואן ניו־יורקי ברחוב
 ב־ המשדרת הרדיו תחנת אמריקה, קול של
 הנשק מכלי אחד היא התחנה לשונות. 42

 של התעמולה קול הקרה, במלחמה החשובים
 קול אולם החופשי. האמריקאי החיים אורח

 המפרידים המרחקים #ל המתגבר אמריקה
להת תמיד מצליח אינו מאזיניו, לבין בינו
המנ (הסוביטיות) ההפרעה תחנות על גבר
למ מעבר השידורים העברת את למנוע סות
הברזל. סך

 אמריקה קול משדר ביממה שעות 24 משך
לאוסט (לא יבשות לארבע שידור שעות 42

 את המביעים מאזינים מיליוני אל רליה),
 תודה מכתבי אלף 40ב־ לשידורים תגובתם
לחודש. ושאלות
 קול פונה יום מדי בלבד דקות 30 משך

ב הרדיו מקלטי בעלי אלף 180ל־ אמריקה
 בארצות־ הזה העולם סופר מוסר ישראל.
 למחלקה שנה במלואת גילן, דניאל הברית,
 המחלקה — אמריקה קול של ביותר הצעירה
:העברית

קצ גלים על ערב מדי נערכים השידורים
יש שעון וחצי ותשע תשע השעה בין רים

סקי החדשות, לתמצית מוקדשים כשהם ראל,
קבועה. יומית ותכנית היומית, העתונות רת

 בו שואלים, הכל :התכניות בין המעניינת
 המאזינים של לשאלותיהם אמריקה קול משיב

 באמריקה מכוניות כמה כגון הישראליים
 הגדולה היהודית הקהלה מהי מיליון), 35(

(צ׳יקאגו). לניו־יורקי מחוץ הברית בארצות
 בר־יוסף יהושע כסופר מישראל, אורחים

 מובאים צה״ל, שייטת עם לארצות־הברית שבא
ותכ רשמיהם את לפניו להביע למיקרופון

 עניני על תכנית רודפת קלאסי קונצרט נית
וספרות. מדע

 מומחה המחלקה, מנהל גלזר, סידני ד״ר
 ספרן שהיה התיכון המזרח של להיסטוריה

ב מסתייע האמריקאי, הקונגרס בספריית
מח אנשי וחמשה אחת קריינים,קריינית ששה

המגוו לתכניותיו שמחוץ לכך דואג הוא קר.
 ישראל קול של לעזרתו לבוא גם יוכל נות

 מוקלטות והתכניות מוסיקאיים בתקליטים
וחקלאיים. רפואיים נושאים על במיוחד
 העברי אמריקה קול של ההולדת יום מתנת
 שששה צה״ל, לגלי תקליטים משלוח לעצמו:

קרייניו. הם משוחרריו

757 הזה״ העולם12


