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מסוכן בדוג?
 מצג את שינתה לא החדשה הקאוליציה

 ומכבי הפועל נציגי בין השורר העגום הרוח
 שחורה, שבת אותה מאז הכדורגל בהתאחדות

ל עדים בישראל הספורט חובבי היו בה
 ).787 הזה (העולם מתוכננות הפתעות שלש
 ירדה מראשון־לציון שקבוצתם הפועל, נציגי

 הטהור, הספורט לשגרירי הפכו ב׳, לליגה
 הקבוצות את שתעניש חקירה ועדת דרשו

ה דוה לגביהם מפלגתי. במסחר שעסקו
ל מה להם נשאר לא באשר :מובן תכסיס
 לעומתם צרה. כל על ערעור, הגישו הפסיד,

 של אישורם את דרשו עקשנים, הנזנבים היו
הש כלשהי, לפשרה הסכימו לא המשחקים,

שהויכו החשש תלויים. הענינים את אירו
 הליגה של לשיתוקה לברוגז, יהפכו חים

ה המרכזים שני את מדאיג אינו החדשה
 האלמוני, הכדורגל שחקן רק רוטן גדולים.

לזרה היה כבר זה כל לו

 אינו הכדורגל במשתקי ההפתעות תהליך
ה הליגה קבוצות שתי חזרו השבת פוסק.

 ידי על מנוצחות כשהן מירושלים ראשונה
 המקומית ביתר : השניה הליגה קבוצות שתי

 של הפועל ,0:3 תל־אביב ביתר את הכתה
 נר הוכחה .1:2 רמודגן הפועל את הבירה

ה בקבוצות האיכותית הרמה לעלית ספת
במעלה. שניות

 מספר מפלות חיפה הפועל נחל כאשר
 האחרונים, בשבועות חלשות קבוצות מרגלי
 טענו, המציאה, על לציון ראשון אנשי קפצו

 שחורה. שבת באותה צודק היה נצחונם כי
 החזקה הקבוצה את החיפנים משניצחו אך
 בארץ למחות כי התברר תל־אביב, הפועל של
 היא — רוצה כשחיפה נסים. קורים אין

מנצחת.

מאד התרגשו האכדים
 והולכי־רגל כלי-רכב של ארוכות שיירות

 נהרו איש 3000 העמק. נוף את השבת שינו
 לחזות כדי בלפוריה של הכדורגל למגרש
קבו שתי חדרה,—בלפוריה הגורלי במשחק

 שהתנגשו הפועל, של השניה הליגה צות
 של הישיבות בתדרי גם המגרש, על רק לא

 העמק, אנשי של נצחונם הכדורגל. התאחדות _
התוצ לוח מעל נמחק מספר, שבועות לפני
או מפוקפקת עבירה בשל הרשמיות אות
 גרמה, משכנע, בכשרון חדרה גילתה תה

 ובמרכז בהתאחדות ממושכים דיונים לאחר
בלפור הפזעל חדש. משחק לעריכת הפועל,

מרכ של קשה לחץ תחת העת כל שעמד יה,
חשו כי.חדרה המגוחכת לדעה נכנע לא זו,
 הטיל בעמק״, גקודונת מאשר יותר לנו בה
 זה היה אכן, בלבד. שחקניו על ההכרעה את

 כי הוכיח הראשונד. לליגה לעליה עז מאבק
 כמשחק מדד, באותה לפחות חשוב המתח

 של הצווחניות העדוד קריאות : פושר להטוטי
ל רגילה בלתי תופעה הוו בלפוריה אוהדי

 השרויים קבוציס וחברי ישישים איכרים גבי
יחסי, בשקם השנה ימות במרבית
 במחצית החדרתים של בגבם שנשבה הרוח,

 לאחר יתרון. כל להם הביאה לא הראשונה,
 השמאלי מגינה דובנוב, אסף של גגיעת־יד

עונ מכת חדרה אנשי החמיצו בלפוריה, של
מאו לתוצאה בכך הביאו מטר, 11מ־ שין

הבלפו־ ניצלו לעומתם, המחצית. של פסת

 הדקה 45ב־ הצליחו הטבע, עדיפות את רים
 אחד, לספוג שערים, שני להבקיע הנותרות

 רוזנפלד, כששאוליק המרתק, במשחק לזכות
ה לאתלטים המוכר המהיר, הימני הקיצוני

 בלט הכדורגל, לשחקני מאשר יותר קלים
מכולם.
 מכוניותיהם, על בדומיה שעלו חדרה, אנשי

 :שקרא עשר בן בלפוראי של לתגובתו זכו
!״ התראה .השקר

הטבלה באמצע מחו□
 תל״ מכבי את השבת הניעו סיבות שתי
 :סבא בכפר להתארח ישראל, אלוף אביב,
 רק ירוקים. שחקנים ניסוי ל״י, 100 קבלת

ל הופיעו הקבוצה של שחקני־קבע חמשה
ב ביישנים מזדנבים, כשמאחוריהם מגרש

 שנאלצו׳ הצעירים, הרזרבה שחקני מקצת,
החלו כששורת דוקא. הגנה תפקידי למלא

 לדובלה נותר לא כוכבים, משובצת צים
 למלא אלא הקבוצה, של הששי החלוץ ,5ויי

בחייו. הראשונה בפעם בלם, של תפקיד
 חדשיים לפני שהוכה כפר־סבא, הפועל

 יותר. טובה בתוצאה הפעם לצאת קיוה ,7:1
 התל־אביבי, השער את בעוז בתחילה תקף
 השערים שני אך גלזר. על עינים בשבע שמר

הר גולדשטיין ויוסלה שייע של הראשונים
 התל־אביב. מהשער הפועל שחקני את חיקו

בהגנה. בעיקר ריכזום
 את ביותר עודדה לא המשתק•) תוצאת

 הראשונה, לליגה עולה שקבוצתם הכפר אנשי
ה המקומות אחד את לה להשיג והמקוים
.1953 בטבלת אמצעיים

אתלטיקה
נתקבל דא החידוש
שריקה !״,בום — היכון — .למקומות

1:3 •

 החזירה המזנק, ירית, לאתר נשמעה ארוכה
 לאחר למקומותיהם. הנרגשים הרצים את

 ששה מתוך חמשה הקדימו בהן פעמים, חמש
 הצליח החוק, על בכך עברו היריד. את רצים

 על חזרה מושלם. היה הזינוק הששי, הכדור
 משלוש באחת לחזות אפשר תמונה אותה

ה אולי זוהי קלה, אתלטיקה תחרויות
ה לפתור תצליחו לא אותה האחת תקלה

ה מתקני את לשפר שנים שעמלו מומתים
 ידי על להקל הספורט, מלכת המכונה ענף
נדירים. הישגים להשיג הספורטאים על כך

הי אטום קיר מול עמד שפתרונה הבעיה
 מבלי ה&פריגטרים את להזניק כיצד : תד,

 השופט. את הטעה מהם שמישהו לחשוש
ה תנועה אחר לעקוב יכולה אינה אדם עין

ש זמן חלק השניה, עשירית תוך נעשית
ה־ גם במרוץ. מכרעו^ לעדיפות לגרום דיו

גארדן כמדיסץ־סקואר זנוק סוגרי
7 בשפן־בובה גם אולי

ה למרות כי הודו בעולם הטובים מזנקים
להסת רבים הצליחו מצדם, תרבה קפדנות

צודק. בלתי ביתרון החדה, מעיניהם נן
החריף, ההמצאה חוש בעלי האמריקנים,

 ס־ מאמן אוגדן, בן ידים. בחיבוק ישבו לא
 החידה את פתר פילדלפיה, טמפל, מכללת

מסג 1947 שנת של הימים באחד כשהציב
מתו היו בתוכה מסלול, כל 5מע ברזל רות
 הנתן בעת המשתחררות גומי רצועות חות

תיריה.
 תתקבל המצאתו כי בטוח שהיה אוגדן,
 קיוה דולרים, אלפי ביזבז פתוחות, בזרועות

 היתד, האכזבה בה. ישתמשו בעולם רבים כי
 רק דרכם את פילסו הזינוק סוגרי :גדולה

 הברית, ארצות של האתלטיקה אולמות אל
 הלהיבו ביותר, קצרים הריצה מרחקי בהן
 מכאב לד,פטר ששמחו המכללות מאגזני את

 את קיבל לא הרחב העולם אך ישן. ראש
 במושגי פגיעה בכך ראתה אירופה החידוש.
 לסלק בהשפעתה הצליחה הטהור, הספורט

 הביר האולימפי הועד מדיוני ההצעה את
 .אם : אוגיניוק הרוסי העתון כתב לאומי.
הכל מרוצי את לחקות האמריקאים רוצים

?׳■ בשפן־בובה גם ישתמשו לא מדוע בים,

יקנים עסקני□ הקבאת
מ הטעים הארץ בעתונות פורסמו כאשר

 מאיר של בוינה, השלום בועידת נאומו,
ב, (מיטק) טו  צוין הצעיר, השומר איש בנ

 נאמר לא אולם שפות, לשש תורגם הוא כי
 אשר עד המקור, לשון היתד, מה בידיעות

אי עמוס בוינה, הארץ של המיוחד סופרו
 :הנאום שפת היתד, מה בכתבתו, גילה לץ

רוסית.
הבחי בשיטת שנויים על לויכוחים בקשר

 העתון עורך סטארא, אלברט הציע רות,
נבח בתי שני לכונן ד׳ישראל, ל׳אקו הצרפתי

 שיטת־ לפי החברים ייבחרו מהם באחד : רים
 הנהוגה השיטה לפי — בשני אזורית, בחירה

ה תוכלנה לראשון :הסיבה בישראל. עתה
 ד,מאיטים הזקנים, עסקניהן את לשלוח מפלגות

הכנסת. עבודת את

שת בבדן שנתפס שילאנסקי, לדב ה מ
 חדשי 21ל־ בידו,'נידון פצצה עם בקריה חוץ

 השבוע הציעה ברמלה, העבודה במחנה מאסר
 ישב כתליו שבין היפואי, בית־הסוהר הנהלת

 את למלא להוסיף ביפו, לד,שאר למשפטו, עד
 שילאנסקי בית־הסוהר. במזכירות תפקידו
 סבורה ביח־הסוהר והנהלת בעבודתו הצטיין

אותה. יעזוב באם יורגש שחסרונו
 (בלתי בענותנות ז׳כוטינסקי, ערי אמר

 סוב,' למתמטיקאי נחשב ״אני מוצדקת):;
ב ביותר הטוב המתימטיקאי שהייתי כיון

 חרות, סיעת חבר היה (בה הראשונה כנסת
 בכל כנעניות). נסיות בגלל מנה פרש אך

ב הוראה תפקיד עצמו על ערי קיבל זאת
זה. בתפקיד *:צליח החיפאי, טכניון
 את הארץ, איש סאמט שמעון גילה

ב מסתכל אינני .פשוט אי־הזדקנותו. סוד
נעכר.״ אינו רוחי מצב ולכן ראי,

הופע את קומיקאי סיים לונדוני בתיאטרון
 המלכה הכתרת בטכס הקשורה פרודיה תו,
 בזוייקת הקיץ, שיתקיים הש״יה יזכו! ל א

 הבק־ את תפסה הקהל. אל שמפניה בקבוק
 הששיח. בשורה שישבה צעירה אשה דוק

המלכה• אחות מרגרט, הנסיכה :האשד,


