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 מגודלי מהם אחדים גוף׳ ומפותחי גבוהים

 קופסת גבי על המופיע המלח בסגנון זקן
 של הכדורגל שחקני עלו פליירס, הסיגריות

 על במדינה) (ראה קניה הבריטית הסיירת
 נבחרת עם להתמודדות בחיפה׳ הפועל מגרש

הישראלי. הים חיל
 הצי אנשי מאות בדגלים׳ המקושט המגרש

 למאורע שיוו הצלמים ושפע הכחול לבושי
 הקלוש הסיכוי על במקצת שכסתה חגיגיות

 מלכתחילה ברור היה המשחק. של לאיכותו
מסו אינו אחרת, אניה כל או קניה, צוות כי

 בעלת קבוצה להעמיד המיוחדים, בתנאיו גל,
 בלתי־ספורטיבי, מעשה זה היה קומה. שיעור

 שלא שחקנים הישראלים, בהרכב לכלול לכן׳
הים. לחיל מעולם השתייכו

 יותר טוב תחליף היה לא מאידך׳ לאנגלים,
 של מלחיה 750 מתוך שנבחרו עשר לאחד
 להם, האופיינית ברוח שיחקו הם קניה.
ה תשעים כל משך שקטה בעקשנות לחמו
ב מענה ללא שערים ארבעה ספגו דקות,
סיומן.

 זאת למרות לישראלים. מאלף שעור
 הוכיח צדדי, וחד משעמם המשחק היה לא
הקבו הרוח את האיכות. קובעת תמיד לא כי

 שוערם את שעודדו האורחים, סימלו צתית
 מפנה הפסק ללא רצו שער, שספג אימת כל
 היו שערים 12 סופגים היו אם ״גם פנה. אל

 הים, חיל קצין העיר כך,״ לשחק ממשיכים
הבריטי. בצי בזמנו ששרת

 הזדמנות מצויין, אמון זה היה .לגולדשטיין
 פעם מדי פרץ הוא שערים. להבקיע נוחה
 המטיר האנגלית, ההגנה שורת את לפעם
נעזר השער, לעבר עזות בעיטות של ברד

 הרדי, ג׳והני לקבוצה חברו ידי על במעט לא
 המגינים, בין שחמק ג׳והני, הקומה. נמוך
 חתולים, שני בין הנלכד לעכבר לעתים דמה

 מההתנק־ בשלום לצאת תמיד כמעט הצליח
קבוצ את זיכה הבריטים, הענקים עם שויות

הראשון. בשער תו
 המצויין השמאלי חלוצה ברקס, לסלי לדעת

 הוא חלש.מדי. קבוצתו משחק היה קניה, של
 בסערה פרץ כאשר לרגליו הענינים את לקח

 הוכתר אבל ממשי, לסיום זכה לא לבדו׳
 עודד קבוצה״. בכל לשחק היכול כ״שחקן

 אניה מאותה אחר מלח חבריו ואת אותו
ב מרומם רוח במצב העת כל שרוי שהיה
 קריאות כנגד יחידי בקולו, לחם, יותר,
 ״לחצו !״ קניה ״קדימה : הים חיל חסידי
״עליהם צעק. !

 באו אלה שקריאות היה שבדבר המוזר
 מותקף היה הבריטי שהשער בעת דוקא
הרף. ללא

ת דו מ ת ־ הידידה ל ענינו ת ה
 אדם בעט שנה, מאות כמה לפני באנגליה,

 ניסה, סמרטוטים, מלא עגלגל בחפץ אלמוני
רגליו. יכולת את לבדוק ספורט׳ לשם

 של למולדתו הבריטי האי הפך יום מאותו
 :המשחק בעולם. ביותר האהוד המשחק
 השכנים של (לראשונה) לגלגנותם כדורגל.

 במחלת הידבקות מהם מנעה לא האירופאים
 ברבות הפכו אימצוהו, הם המלהיב. המשחק

 מדופלמים. למורים רעים מתלמידים הימים
 הוכרחו בכיפה׳ כה עד ששלטו האנגלים,

 פותח האחרונות השנה בעשרים כי להודות
אמ דרום בארצות מדהימים בממדים המשחק

 נאלצו אלה למקומות אירופה. ובמרכז ריקה
את ללמוד כדי משקיפיהם את לשלוח לבסוף

ה הארגון בהצלחה. שהוכתר משחקם דרך
 המצו־ הקבוצות ריבויי משחקיהם, של מופתי
בכתר. להחזיק לאנגלים הועילו לא יינות,
 שקבע בעולם איש היה לא זאת, למרות אך

 תקופת את סיים שקע, האנגלי הכדורגל כי
 קבוצותיו בעבר. מעורערת הבלתי עליונותו

ה ברחבי תהילה לקצור המשיכו המהוללות
 מקבוצה שהועברו כוכבים הולידו עולם,

 לאנגליה לירות. אלפי עשרות תמורת לקבוצה
 נבחרות שלוש להעמיד האפשרות תמיד היתר,
 איזו לפסוק קשה והיה אחת׳ ובעונה בעת

בהן. החזקה
 באנגליה הכדורגל (פולס) נחשוני מארגני

בקבו היציבות אי של זו תופעה יפה ניצלו
מש 12 תוצאות מנחשי את זיכו הליגה, צות

 התלהבו האנגלים עצומים. כסף בפרסי חקים
שילינ כמה לסוכנים שלשלו הנחשונים, מן

 שהיו המשחקים, לתוצאות בחרדה ציפו גים,
 שיסכנו מבלי אחד ביום להעשירם עלולים

פעוט. סכום אלא
 תהפוכות עיקר. כל קל היה לא הדבר אך

 הדמיוניים המנחשים בעוכרי היו המשחקים
לחלו שינו שבת, בכל נפלו הפתעות ביותר.

הקודמת. הטבלה תמונת את טין
 הפתעות מקום. כבל אנגלית ליגה

ב נחשונים מארגני המריצו אלו ותהפוכות
 נוסף בנחשוניהם, לכלול אחרות רבות ארצות

ה קבוצות את גם המקומיות׳ לקבוצותיהם
 קבוצות הפכו כך ידי על האנגלית. ליגה

 לארצן. מחוץ גם מוכרות הבריטיות הכדורגל
עוק החלו כולו בעולם רבים ספורט חובבי

 המשחקים תוצאות אחרי רבה בהתעדנות בים
שלהן.

 הזה העולם גם יגיש הקרובים בשבועות
ובריטי. מקומי נחשון של שילוב לקוראיו

נהנות חיל-הים וקצינות -
ספורטיביות כך כל לא אן

 יהיו לא נכונה, למנחשים שימסרו הפרסים,
 הד יעורר שהנחשון במידה יגדלו צנועים׳

גדול.
 להציע הזה העולם יכול אותו האחד הנחוש
 סוף סוף יתחילו מתי : הוא היום לקוראיו
י בישראל הליגה משחקי

איגרוף
ף ר ג א ת מ א תפד־־ט :ל ר ע ל צנ

ה מאגודות המתאגרפים ושלושת ארבעים
 שבאו' וביתר, מכבי הפועל של מתאגרפים

 האיגרוף באליפות חלק ליטול סבא לכפר
לס שבת בזבוז על הצטערו לא למתחילים,

מהלומות. פיגת
ב נהגו כפר־סבא, הפועל אנשי המארחים,

 הם ; האגודות בין היחסים לגבי נדירה צורה
 דאגו פרטיים, בבתים המתאגרפים את אירחו
 קטנות לא מנות כולל דבר׳ להם יחסר שלא
ביצים. עופות, של

 שהשפיעה לשמה, ראויה אדיבות זו היתד,
 הזירה. על ששרר הרוח מצב על רבה במידה
 את ביותר העסיקו קרבות, 32 נערכו בתוכה

 אדיר, סגל. ויצחק אדיר שלמה השופטים
 לא שיפוט, עבודת מרוב ועייף טרוד שהיה

 עלה הקרבות באחד כי ראשון, במבט הרגיש
 ב־ שניה, בפעם הזירה על חיפאי מתאגרף

 הספורטאים. עשרות בין יכירוהו שלא תקוה
 בספור־ הבחין החדה העין בעל השופט אבל
 הקרב את הפסיק שני, במבט החרוץ טאי
 חמש התחרות למארגני כך ידי על חסך מיד,

יקרות. דקות עשרה
ב טבריה ביתר זכתה הנצחונות בסיכום

 ירושלים הפועל ראשונים׳ מקומות ארבעה
 ראשונים מקומות ושני בשלושה אביב ותל
אחת. כל

אבק־שריפה. לחבית שהושווה חצי-אי )1 :מאוזן
 בשגעון־גדלווז. נאשמו שתושביה אמריקאית מדינה )4
 לשעבר צרפתית, עיר )10 המתיקה♦ צרפת כובש )8

ה בקוטב האויר מזג )12 מ׳לוטרינגיה. הדוכס בירת
 אמריקאית אוניברסיטה )16 אירלנדי. נמל )13 דרומי.

 )19 בו. מאוגדות העולם ארצות רוב )17 מפורסמת.
 הירדן. בעבר מקום )20 ואוקראינה. קנדה של ד}עושר

 פעם נמצא )23 וירושלים. מכה התפרסמו בגללה )21
 צפון־ עיר )26 הצפונית. בפולין עיר )24 סיני. במדבר

מארמון ברח פארוק המלך )27 (ר״ת). אמריקאית
ן.--------- תי ל־ האנגלית גרינויץ׳ בעיר נקבעת )29 א

 את העוצר ה|גהר )33 רוסית. עיר בשם ללנין קדם )31
 )36 הארץ. כדור שטח מרבית )35 בקוריאה. המפציצים

 עליו שלחמו נה|ר )38 מאלאיה. של הפדרציה מן חלק
 )43 אינדונסיה* מרכז )41 הודית. עיר )39 בקוריאה.

 שני). (חצי התיכון הים שפת על הרולטה, מישחק עיר
ה חיבור בשעת (לפחות בצרפת הממשלה ראש )44

 יום עד אותו ושלח דלהלן התלוש את מלאתשבץ).
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ה אליפות : המעטפה על ציין תל־אביב.
.5 מם׳ תשבץ

 המועצות בבריח יהודי־לשעבר מחוז )1 :מאובר
 יעתפרסמה בגללו )3 אדמה. סוג >2 ראשון). (חצי

 שוכנח גדוחיו על )6 באנגליה. מחוז )5 פסאליגנראד.
 ש־ האדם של הפרטי שמו )7 צרפתי). (במבטא פריז
 איי של העיקרי הייצוא )8 לרודסיד,. שמו את גתן

 בו המקום )11 מופלמית. מדינת )9 המערבית. הודו
 עיר־ )15 במרחב. תעופי! מרכז )14 גדולים. נפגשו

 שבט )20 סעודית. עיר )18 השם). (חצי אמריקאית נמל
 )25 סהרה. במדבר חסר )23 סיאם. )22 לוב. במדבר
 פרטי)״ (שם להיטלר בגדאד את למסור שניסה האיש

מ ששכן שבט )30 בומביי. בקרבת דןודית. עיר )28
 אמריקאית. מדינה נקראת שמו על )31 לישראל. דרום

אפריק חיה )36 פאקיסטאנית. עיר )34 צרפתית. עיר )32
 מהותו >40 טופוגראפית. תכונת )37 ואסיאתית. אית
הכתובתנרינלנד. של מהותוז )42 הקלימינג׳רו. של
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