
□ של ספורטב
הקרה המלחמה

החוף מור בע״ה
העו פני על השבוע שריחפו השלום ענני

 היה שאפשר עו סמיכים, כה היו לם
 אסירים בלתי־מחודדת. בסכין אותם לחתוך

 כדי תוך במזרח־אירופה, שוחררו פוליטיים
 כמה לפ.י בסעור. מאסרם על התנצלות

 שבו* לפני אמריקאי מטוס הפלת גם שנים.
 בקשות־ של לתחרות אלה גרמה לא עיים

סליחה.
 הקרובים החדשים משך כי דומה היה
 דיפ־ מקום את דיפלומטיודהאדיבות תתפוס

ההד ההתנצחות מתח לומטית־העלבונות.

המפ האמיתיות, הבעיות אולם ירד. דית
ה בהירות. ביתר נזדקרו לשלום, ריעות

 :הראשון למקום חסרת־היריבים מועמדת
פורמוזה. בעית

כל כמו תל-אביב. בחוף נחיתה
פור בעידן מסוכנת גדולה, בינלאומית בעיה
 משוכנעים הצדדים ששני מפני דווקא מוזה

צודקים. שהם לגמרי
 נקו־ את להבין קל יהיה ישראלי לאזרח

ל יתאר אם הסינית־העממית, דח־ההשקפה
 האנגלים עזבו לולא קורה היד, מה עצמו

הס אלא הטוב, מרצונם הארץ את 1948ב־
ה חופי מול לקפריסין׳ בסערת־קרב תלקו
 צי כוחות מרכזים האנגלים היו שם ארץ.

 רצונם על והערב השכם מכריזים וצבא,
 מארגנים הארץ, את ולכבוש לחזור הנחוש
מפ ותל־אביב, נהריה ליד נחיתות ■בלילות

ה האניות את ומטביעים חיפה את ציצים
לנמל. נכנסות
ל פרט סין. חופי מול המצב בערך זהו
 קיי־שק צ׳יאנג של הקפריסין : אחד הבדל
ב אלא לאופק, מעבר אפילו נמצאת אינה

 שלו, הקדמיות העמדות ממש. חיפה מפרץ
קילומט שלושה כדי עד קרובות קמוי, באי
 היבשת על מקרוב משקיפות החוף, מן רים

לאיום. מתמדת מזכרת תמונה), (ראה
נקודת־ההשקפה כעלים. ושני חשבון

 ארבע לפני בבהירות נוסחה האמריקאית
 דוג־ מחומש״הכוכבים הגנרל על־ידי שנים
 אך מראש שפורסם בנאום מק־ארתור לאס
הח טרומן שהנשיא מפני כלל, נישא ילא

לאסרו. בשעתו לים
 חופי על ■מפקחים -אנו :מק־ארתור אמר

 אלה מאיים איים... שרשרת באמצעות אסיה
א נמל כל על האוויר מן לשלוט יכולים אנו

פורמו סינגאפור... עד מוולדיבוסטוק סיאתי,
 וו שרשרת תשבור עוינת מעצמה בידי זה

 בלתי־טביעה לנושאת־מטוסים דומה ותהיה
(לסי יהיה אפשר אידיאלי... ובסיס־צוללות

 באוקיינוס נתיבי־הים כל את לנתק נים)
 שדה־ יעבור זה במקרה המערבי... השקט
 מזרחה, ק״מ 7500 של מרחק העתידי הקרב

ביתנו...* חופי אל ארצות־הברית, חופי אל
ה על חלמו מתונים שמדינאים זמן היה

 פורמוזה, של ניטראליזיציה של אפשרות
פורמו כממשלת הלאומנית בממשלה הכרה

 סין. ליבשת תביעותיה כל חיסול בלבד, זה
 : בעלי־הבית שני בלי חשבון זה היה אולם

לה לעולם מסכים ה־ר, לא העקשן צ׳יאנג
 כמשחרר שלו לקאריירה קץ שתשים צעה
 שחייליו עד ישקוט לא מאו ואילו סין,

השני״. ,הסיבוב מבצר את ישמידו
קט למדינות בוקר. לארוחת כותרת

 הסדן בין זו בפרשה הנמצאות כישראל׳ נות,
 במדינה) (ראה האסיאתי והפטיש האמריקאי

ה כל לפי זה. בויכוח החלטה כל קשה
עצמו הויכוח את לדחות ישתדלו סימנים,

 הימים׳ באחד בעתוני־הבוקר, שתופיע עד —
פורמוזה. על הקרב החל :הכותרת

צרפת
ב קרוב נושא ר ד
 הבלונדית, הסטודנטית עמדה שנתיים לפני
 החלטה בפני חטובת־הגוף דה־פלים, סוזאן
ה כתלי בין שנים חמש בילתה היא קשה.

ב השתלמה סורבון, הפריסאית אוניברסיטה
ב לבחור עליה היה עתה אנתרופולוגיה.

במב ? לבחור במה לעבודת־דוקטור. נושא
 בהתפתחותם או הבושמנים, של הגולגולת נה

בנוש בחלה סוזאן ? הפולינזים של הפיסית

 ף לבס החליטה מדי, רחוקים שהיו אלה, אים
ללב־ולעיניים. יותר קרוב בנושא לבחור

 מפרכת, עבודה של שנתיים לאחר השבוע,
חיבו סורבון של הפרופסורים לפני הובא

 של האנתרופולוגיה : סוזאן של המרתק רה
 לא שעניין נושא זה היה הצרפתית. האש-ה

 אירופי. גבר כל כמעט אלא המדענים, את רק
המדעי, החיבור אדומות. אחד אחוז
 סם מב, היה עמודים, 350 פני על שהשתרע

טי צרפתיות 140 של גופותיהן מדידת על
מפ עובדות הקוראים לעיני חשף פוסיות,
כה: עד ת ידוע! היו לא כמעט אשר תיעות,

 160 :למדי גבוהה הממוצעת הצרפתיה •
ם••״.
קילו. 56 משקלה •
בהירות. ועיניה קטן פיה נוצץ, עורה •
 צרפת מבנות 70ל4 של אגן־הירכיים •
בלתי־רגילה. במידה גדול
 קצרות הצרפתיות מן 87,5,־/״ של הידיים •

וקטנות.
מאו צרפת מבנות 94/־0 של ראשיהן •

אדומות־בהיתת. ושפתיהן רכים
 בלוג־ נשים של 150״/ רק יש בצרפת •

 400,/ : כך נחלקים השערות גווני שאר דיות.
 חום, או שחור, שיער 44״/״ ערמוני, שיער

אדום. שיער בלבד 1/־0
הת דה־פליס סוזאן של מחקרה תוצאות

 אלא האוניברסיטה, כתלי בין רק לא פרסמו
היו העתונות של הראשונים בעמודים גם

 הזמינה הצרפתית האקדמיה הצרפתית. מית
הקי והמוציאים־לאור הרצאות, לסדרת אותה

חיבו לפירסום מושכות בהצעות אותה פו
 פחות לא יימכר הוא כי בטוחים היו הם : רה

 זכה שכבר אחר, מדע איש של מחיבוריו
קינסיי. ד״ר שלו, הדוקטור בתואר

כדור־הארץ
ד־*־רוחות

 הורתה הצפוני בים הבריטי הצי מפקדת •
 לשמועות בקשר מיוחדת חקירה וועדת להקים

 בסיס־הצי בשטח רוחות־מתים הופעת על
הו השבוע התמזה. גדות על אשר צ׳אטהם,

 על סיפרו מלחים, עשרות הוועדה לפני פיעו
 המופיעה זרחני, אור שופעת ערפלית, דמות
 מתחמקת שלהם, בחדרי־המיטות לילה לילה
אצבעותיהם. מבין
הצ בקניה, החונים קלעי־נורתומברלנד, •
ש כושית, נערה במינו: מיוחד ציד לצוד ליחו

 מאו־מאו. אנשי של גדולה פלוגה בראש עמדה
 תפקידים כל המחתרת אירגון נתן לא כה עד

 בהובלת רק אותן העסיק לנשים, פיקודיים
ביערות. הפזורים ללוחמים ותחמושת מזון

העממית. סין יבשת חוף : באופק *

כדורסל
העתיד שחקני

המ הישראליים שהכדורסלנים בשעה בה
(העו דרום־אמריקה. פני על בסיורם שיכו

 של שחקני־העתיד שקטו לא )892 הזה לם
 יעילותם את הוכיחו שמריהם, על הנבחרת
 בר־ מכבי בין שנערך מצויין, במשחק
תל־אביב. הפועל לבין תל־אביב כוכבא

 על־ וביעילות במהירות שאורגן המשחק,
 נדבקו לא אשר והפועל, מכבי נציגי ידי

 הפילוג במגיפת עסקני־הכדורגל מחבריהם
 ה־ מופתית. במשמעת נוהל והסיכסוכים׳

 המשחק, התחלת לפני שפרץ היחידי סיכסוך
 של שחקן־הציר חסיד, אברהם כאשר היה

 לי יי.תן לא אם למגרש, לעלות סרב מכבי,
יהו מכבי מאמן אולם נוסף. כרטיס־הזמנה

הו במהירות, הפרשה את חיסל רוזין שע
 רצה הוא להתלבש. מה לו שאין לחסיד דיע

 כי אף מחיר, בכל המשמעת על לשמור
סי אר. יפחית שתקן־הציר של שהעדרו ידע
כולה. הקבוצה של הנצחון כויי

 התברר במהרה התנגחות־שופטים.
 בכושר ביותר פגם לא חסיד של העדרו כי

 מפליא, שוויון תוך התנהל המשחק חבריו.
 האחת־ הדקות בשלוש רק באה וההכרעה

יריב על גברה תל־אביב הפועל קבוצת :נות
.59:64 בתוצאות תה

 אחד אמר גמור,״ בסדר האלה ״הבחורים
 לנו להביא עתידים ״הם הוותיקים, הצופים

בינלאומיים.* במשחקים רב כבוד
 היו זה במשחק בסדר היו שלא היחידים
 ומשה ממכבי שומכר שמואל :השופטים

 עיצ- הרף, ללא התנגחו הם מהפועל. זייף
 העדיפו הם כי ברור היה השחקנים. את בני
 וההגיונות הצדק על אגודותיהם טובת את

 לשחקן עבירה זייף פסק כאשר : הספורטאית
נג עבירה ופסק שומכר מיהר מכבי של
הפועל. של לשחקן דית

ח״ר בנות
 של כמעט המושלם הכדורסל משחק לפני

מפ נערך ב תל־אב והפועל תל־אביב מכבי
מזה היה לא כמותו אשר אחר, כדורסל גש

תל־אביב. הפועל בנות נגד אביב
 הכדורסל. לחובבי נעימה ■הפתעה זו היתד,
ה מן הממושך העדרן שלמרות התברר
ב התל־אביביות הבנות מצטיינות מגרש
 הגברי. המין מבני פחות לא הסלים משחק
גב בו ורב־טכסיסים מרתק משחק לאחר

 בתוצאות הפועל על מכבי קבוצת רה
 :לאוזן מפה השמועה עברה כבר ,28:42
בינלאו כדורסל במשחקי תשתתפ.ה הבנות

 חייכו, הספורט עסקני־אגודות לנשים. מיים
אותה. זדשרו ולא השמועה את הכחישו לא

המועצות ברית
שעדו שלושה

 ברית־ רחבי מכל וצעירות צעירים מאות
 קראס־ בעיר שעבר בשבוע נתכנסו המועצות
 מועדות היו פניהם בסיביר. אשר נויארסק
שו על העפלה במינו: מיוחד מבצע לקראת

 בקרבת שהשתרעה גבוהים צוקי־בזלת רת
העיר.

 ב־ רבים למעפילי־הרים מוכרים . הצוקים
 לספורט־ מרכז שימשו הם ברית־המועצות.

שאז אלא הצאר, שלטון בימי עוד ההרים

ה המחתרות אנשי נוסף: תפקיד להם היה
 באישון עליהם מטפסים היו סוציאליסטיות

ב סיסמות־ענק פיסגתם על רושמים לילה,
 עד נשתמרו הסיסמות מן אחדות אדום. צבע

היום.
 כל עוד היה לא עתה עכודתיצוות.

 מאות סיסמות. וציור בלילות בהתגנבות צורך
ה ראש אל בעלייה הסתפקו הספורטאים

 הצוק ראש ואל סבא המכונה הראשון צילו
ה המכסימאלית. במהירות נשר, — השני,
 אלי- בתואר לזכות עתיד היה ראשון מגיע

סיביר. של פות־ההעפלה

המת מאות עטו ההתחלה אות בהינתן
 עליהם מטפסים החלו הצוקים, שני על חרים

ה בראשית עוד נכשלו מהם דבים כנמלים.
 מספקת במרה מנוסים היו לא הם תחרות.

 ספורט של הגדול העקרון את לדעת כדי
ה התוצאות את מביאה עבודת־צודת ההרים:
ביותר. טובות

 ו־ קאראבייב ארקאדי התחלה״. ״דל!
 של מכון־הייעור עובדי פופוב, אינוקנטי

 את שהכירו המעטים בין היו קרסנויארסק
 הרנטגנו־ עם פעולה שיתפו הם העקדון.

 בנעליים נעזרו קוזנצוב תמרה הצעירה לוגית
ה ארוכים. וחבלים גומי סוליות בעלות

 המתחרים, כל את הקדימה השלישייה תוצאה:
עצו במהירות ירדה הסבא, ראש על העפילה

 במקום זכתה הנשר, פסגת על העפילה מה,
הראשון.
 בגביע להתחלק יכלו לא שהשלושה מאחר
ב להפקידו החליטו כחלק, חלק האליפות

חשי לגביע ייחסו לא הם תמרה. של ביתה
 אינם קראסנויארסק של ״הצוקים יתירה. בות
 השנה ״עוד קראבייב, אמר התחלה,״ אלא
 ובשנה הקאוקאז, בהרי למסע־העפלה נצא

 בין לשוטט טובים סיכויים לנו יש הבאה
פאמיר.״ הרי

במסלול
המלכה אדומי

בישראל משחקי־הכדורגל שיתוק עם •

 בשסת התעוררות החלה ),892 הזה (העולם
בתחרו הקלה. האתלטיקה מלכת־הספורט,

 המואר במגרש שעבר בשבוע שנערכו יות
 ר- תוצאות הושגו פתח־תקווח, הפועל של

 הזה העולס (שער גלין אורי בות־חשיבות.
דיס בזריקת הארצי השיא את שבר )881
 45,80 על והעמידו — מטרים 44,47 — קוס

 להכיר לא עלולה התאחדות־הספורט מטר.
 לקביעת דאגו לא והמארג.ים היות זה, בשיא

באו למעגל־הזריקור. מסביב חישוק־ברזל
 10,8 של זמן טבק דוד השיג תחרות תה

 52,9 של וזמן מטר 100ל־ בריצה שניות
מטר. 400ל־ בריצה ,שניות

הברית, לארצות, צא ש הלפרין, רפאל •
הצ לו־טז, העולם אלוף עם להתמודד כדי
הרא מתאבקים. שני להכניע כבר ליח
 שהיה מי סובולבי, אנג׳לו היה שהוכנע שון

 לשטח לאחרונה עבר איטלקי, כוכב־רוגבי
 הפורטו־ריקא־ האלוף השני, ההתאבקות.

פע הלפרין על־ידי הוכנע אסקובר, .•פטרו
 8 לאחר ופעם דקות 4 לאחר פעם : מיים

דקות.

 זני נער.ה, טמאיל, ישראל המעקה ליד *
 שמעון פכר, ראובן לובשביץ, עזרי ארז,
זניאל. משה שלח,

ישראל* ושחקני ריו נוף
 מישראל חמה ארגנטינה

תל• מכבי בנות של תחרות :רבות שנים


