
ט ר ו פ ס
אתלטיקה

ט. ע ה שמן ב ר דו מ ל
 ליש' לאכול. חשק תמיד יש רעב לאדם

 מכפר־ המשקל וקל הקומה נמוך אסולין, ראל
 הוא : אחר ממין חשק השבוע היה תבור
הא בריצות הטובה צורתו לשיא. רעב היה

 הר הקפת במירוץ האחרון ונצחונו רוכות
 אותו המריצו )842 הזה (העולם התבור
 במירוץ הישראלי השיא את לשבור לנסות

קילומטרים. 10
 שלו, המיושן הצד ילקוט את נטל הוא

 ומכנסי מסומרות ריצה נעלי זוג בו תקע
 שם התל״אביבי׳ לאיצטדיון ונסע התעמלות

 בידיהם. זמן מדי עם גברים שלושה לו. חיכו
 עשרים את עבר מיד׳ במלאכה החל אסולין

כמ משופר חדש, בשיא הסיבובים וחמישה
קודמו. לעומת נדקר, עט

 כמה משכו המשמחת הידיעה פורסמה כאשר
בפר שוב עיינו בכתפיהם, אתלטיקה מומחי

 זמן ארכה לא השמחה ההזמנה. תחרות טי
 השופטים שלושת בין :המומחים טענל* רב.
 הארצית. הוועדה מטעם מוסמך אחד רק היה
 לבדו,-ללא שיא לשבור יכול אתלט אין

תחרות.
 טענות על להשיב אפשרות עויד היתד, אם
 הבלתי השופטים אחד גרם לפחות, אלה,

 לעם״ ״ספורט כתב פז׳ ישראל מוסמכים׳
 השבוע כשפרסם עטו. בעזרת נוסף לסיבוך
״אסו :השאר בין ציין המאורע, על כתבה

 מוסרים כשאנו במהירות׳ ריצתו את פתח לין
עבר...״ בו הזמן את סיבוב כל אחרי לו

 לסעיף הנוגדת הפעולה, כי ברור היה
למדו שמן הוסיפה האתלטיקה, בחוקת 23

 לא הענייה־בספורטאים שבארץ ולמרות רה,
 החוקה לסעיפי ברצינות כלל בדרך התייחסו

הווי במרכז החדש השיא עמד הגדושים,
התחרות. פרטי מפרסום כתוצאה כוחים

 להכרעה׳ לצפות אלא נותר לא לאסולין
 אולי כך על־ידי לחסוך החוקים׳ את ללמוד

קאלוריות. אלפי כמד,
ב ר ק סמוי ה־ה ה

 וזרקו קפצו שרצו׳ אתלטים עשרות כמה
 קבוצת של המדושא מגרשה על השבוע,

 בצעיר מופתע מבט נעצו פתודתקוה הפועל .
 סמל,משונה. גופייתו על שנשא בהיר־שער

מכבי. :הסמל
 הארץ, דרום אתלטי של המבחן לתחרות

 לצפונה הארץ דרום בין התחרות לקראת
בל הפועל חברי הופיעו ■ בחיפה, שתתקיים

מרמת־גן, מצליח אברהם לאחד׳ פרט בד׳

 האיגודים שני החרימו אוטומטי, סדר לסי
 בו יום מאותו לסירוגין משנהו את אחד

ה הארץ. בשמי הראשון הדיסקוס התעוףף
מכבי. של תורו זד, ד,־ה שבוע

 בכוחם היה אם הפעם גדול ספק היה אולם
 שנוצרה התמונה את לשנות המכבים של

 טובות, היו התוצאות רוב בפתח־תקוה.
 הדרומי החלק בייצוג המנצחים את זיכו
 לייצוג כל־כך התכוון שלא אחד הארץ. של

 הישראלי הרץ )26( טבק דוד היה המקומי,
 מאשר יותר גדול למרחק שפזל המהולל,
 שהיה טבק, לחיפה. תל־אביב בין המרחק

לז החליט המכביד,׳ תחרויות בעת פצוע
(העו מאנילה למשחקי נסיעה בכרטיס כות
 למעגל שוב עצמו השליך ),845 הזה לם

 תוצאתו : הצלחה בלי ולא קדחתניים אמונים'
 לו נתנה שניות), 10,9( מטר 400 בריצת
 שניות), 10,6( הטובים לימיו לחזור תקווה
 לא חוצלארציות חוויות כמה על גם לחזור
מעניינות. פחות

רוגבי
ד המ... ב כו מ ה
הכדו על ביותר הנפוצות הבדיחות אחת

 הרוגבי של אחרת (נוסחה האמריקאי רגל
 מכללת קבוצה מאמן של זו תה ה האנגלי)
בי שצלם פרידמן, בני מסצ׳וזטם, וולטהם

ב אותה להנציח קבוצתו, נצחון לאחר קש,
 אך ״בסדר, :פרידמן השיב ההלבשה. חדרי
 העצמות כל את יתקינו שעוזרי עד המתן

 שם יש מבין, אתה מקומם. על והפרקים
טעות.״ כל שתחול רוצי, אינני קטן. וויכוח

 האמריקאים החלו מאז שנים, 80 משך
 שונה, בגירסד, האנגלי הרוגבי את לשחק

 שהתחוללו השמד ממחזות מיליונ-ם נהנו
 מוק־. שחקנים, 22 המדושאים. המגרשים על

 ניסו גופם. חלקי על עבים עצם במגיני פים
 יריביהם, את לחסל ומהירותם כוחם בכל

 אל הביצי הכדור את מלהוביל מהם למנוע
שלהם. מגרשם לתחום מעבר

 בעלי צעירים ברובם היו השחקנים אולם
 אשכבה תפילות כמה לאחר והללו, אמהות,

 את הזעיקו בשנה, שנה מדי גדל שמספרן
 הגס. המשחק את להחרים דרשו הקהל, דעת

כ וכספיים מצפוניים משברים, כמה לאחר
ה ארצות נשיא רוזבלט, טדי הציל אחד,
 על השפיע המשחק, את ,1905 בשנת ברית

החוקים. את קמעה לשנות ההתאחדות
 ה־ דפי על הבעייה עלתה שוב השבוע
 ממכללת לואיס בדי נלקח כאשר עתונות,
 נגד חם משחק בעת אלונקה על אריזונה
ל ישר הועבר תמונה), (ראה קגזס מבללת

הקני האיצטדיון שבקרקעית הניתוחים חדר
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מיריביו. מופתע פחות לא כנראה שהיה ■
 כמה המלאכה אותה את עשו שעה אותה
 סמלי נושאי אתלטים, של אחרות עשרות
אח קילומטרים מרתק ביניהם תיחרו :מכבי,

 ההבדל בתל־אביב. הצפוני באיצטדיון רים,
 הראשונה : התחרויות שתי בין שהיה חידי •ד,

לא. — השניה חוקית, ,היתד,
 בענף הענינים את שהכיר למי ברור, היד,
הח שמכבי הספורט״, ״מלכת הקרויי :העדין

 מכבי נציגי בין ריב בשל המבחן את רים
 המכבים הספורטאים לבין הארצית .בוועדה

מיורצ׳יק. טוביה הישיש׳ ומאמנם בתל־אביב
צבעיהם את המחליפים רחוב׳ רמזורי כמו

!אריזונה. קנזס מכללות נבחרות בין *

 לעזור כבר יכלו לא הרופאים הענק. זסי
בנה. גופת את בקושי זיהתה אמו לו.

 לא אך המקרה, לאחר גדול, היד, הרעש
 מיליוני שאגות את לבלוע כדי חזק די היה

 לשחקנים. ואמהות אבות היו שלא האוהדים
 מהמשחקים, הון שצברו הקבוצות, מנהלי
ה את הישוו ענקית, נגד בתעמולת יצאו

 בו מקרה הזכירו אחר, ספורט לכל משחק
ומת. משחק בשעת טניסאי פעם התחלק

 לרווחה. נשמו מיליונים ניצל, המשחק
ב לשבת יוכל אייזנהואר (״אייק״) דוויט

 השנה יערך כאשר המרכזי, ביציע שלווה
ה בין ביותר והמפורסם המסורתי המשחק

 בחיל־ משרת כידוע, בנו, וחיל־הים. צבא
כדורגל. כלל משחק אינו האוויר,

ת ת עצו בו טו
ה של היכנסו עם ש ת מ ר  לתפקידו, ש

ה אחד נזכר הממשלה׳ ראש מקום כממלא
 אופיו בניתוח ראש״הממשלד, במשרד פקידים

 אלוני אמנון הגראפולוג שהכין שרת׳ של
 אשר גראפולוגיה, בספרו חתימת־ידו, פי על

 פחות תקיף ״שרת : שנה חצי לפני התפרסם
 לכן אימפולסיבי... פחות הממשלה... מראש

 הדיפלומטי תפקידו את למלא שר־החוץ יכול
 ראש של בתפקיד להיות מאשר הצלחה ביתר

במוש לאחוז כדי תקיף די הוא אין ממשלה.
_ מדינה...״ כות

ההד אגף כראש החדש, לתפקידו נכנם
 יצחק משנה אלוף גם צד,״ל, של רכה

 מל־ בימי הנודע המיבצעים מתכנן רכץ׳
בלומ ששמע סיפור שסיפר העצמאות, חמת

 של לשוער טילפן אלמוני : בבריטניה דו
 מתי שאל הלילה, בחצות נודע מלון בית

 שייפתח לו מסר השוער הבאר. את פותחים
 טילפן שעה חצי כעבור המחרת. יום בצהרי

לאו זכה השאלה, אותה שאל שוב, האלמוני
פע עשרות הדבר כשנישנד, התשובה. תה

 המרוגז, השוער על הדבר נמאס בלילה, מים
 תשאל. ״אל :לאלמוני בגסות לבסוף שענד.
 ״מי להיכנס." בכלל י?ןזנו לא כמוך לאיש
 רוצה ״אני האלמוני. קרא להיכנס,״ ירוצה
־״ לצאת

 אלוף סגן צד,״ל׳ כהדרכת שעסק אחר איש
 האוסטרי הקצין כר׳ ישראל. (מילואים)

הספר האזרחים במלחמת גדוד על שפיקד
 תוכניותיו על השמועות כל את הכחיש דית׳

 אני מה יודעים ״כולם :הוא נאנח לעתיד.
 קיבלתי עתה זה ממני. חוץ לעשות, עומד
באנג נמצא שאני ששמעה "מאחותי מכתב

שם.* לעשות מד, טובות עצות לי נתנה ליה׳
מימון, נתן ראשון מפקח התמנות עם

 אל־טאבארי, טאהר שיין עם לא״זהה *
הנצרתי, זזילופי־האוכלוסיה מצדד

ל המרץ ושופע מוצק״הגוף צפוף־השיער,
 החליט ישראל, במשטרת התנועה ענף ראש

 עבירות להפחתת מקורית המצאה להפעיל
המז נושאת־רמקול, מכונית הציב התנועה׳

ה בקרנות־הרחוב והנהגים הקהל את הירה
הס החוק. שכנגד התנהגות מפני צפופות

לר שתפקידם שוטרים 160 לי ״יש : ברו
 שיהיה ההגינות למען צריך רפורטים׳ שום

־״ מפניהם הצבור את שיזהיר אחד גם
 אל-מכאריי, מופה עכו קאדי בקבל

ביש המוסלמית הדת ראשי מארבעת אחד
 : עתיק ערבי פתגם ציטט אורחים, פני ראל׳

 ערכו רב אורחיו פני את תקדם בו ״החיוך
לפניהם.״ שתערוך הארוחה מן

אתרי□ נימוקים
 החמוץ התיאטרון מבקר בידי עלה כשלא

למע להיכנס גמזו׳ חיים ד״ר הארץ, של
 מכל אכזר של בהצגת־הבכורה הראשונה רכה
 ממנהגו כתוצאה ),844 הזה (העולם המלך —

מהנ ביקש האחרונה׳ בדקה לאולם להיכנס
 לקריאה, המחזה■ את לו לשלות הבימה הלת
בהצגת־ד,ב אחר, איחור במקרה שנהג כפי

 אך הקאמרי. בתיאטרון באנברי של כורה
 המר הלקח את שכחה שלא הבימה, הנהלת

 בעיקר נסבה אשר באנברי, על הביקורת של
 בהצגה שהושמטו הטקסט מן קטעים על

 במקום לו הציעה באדיבות, ־ירבה עצמה׳
 שקיבל גמזו׳ שנית. המחזה את לראות זאת
 להצגה השניה בפעם הופיע ההזמנה, את
 מנת על הראשונה, המערכה תום אחרי רק

אחרים. היו בקשתו שנימוקי להוכיח
 זכה. בה הצגת"הבכורה, שלאחר במסיבה

 שורד. מפי וארוכים רבים בשבחים המחבר
 אלוני נסים של נאומו היה נואמים׳ של

 אותו כמו ״אני :שבכולם והקצר האחרון
 בנגינה כשרונותיו את מהללים שכולם כלב
 עכשיו מכונה. על ובכתיבה פסנתר על

 יתפעלו ומיד !'האו : שאומר רק מצפים
הביטוי.״ מכושר כולם

■ 846 הזה העולם


