
מנובמבר: ;חל
קומפקטי אולדסמוביל

 בימים לשוק מוטורס ג׳נרל חברת הוציאה שנים, מספר של ומבחנים תכנון לאחר
פ.—85 סריר■ האולדסמוביל — נוספת קומפקטית מכונית אלה,

 שונה זו, חדישה קומפקטית מכונית
ש הראשונה הקומפקטית שהיא מהקורוייר,

 בהיותה מוטורס, ג׳נרל חברת על־ידי הוצאה
 רדיאטור על־ידי ומקוררת קדמי מנוע עם

(מים).
 השכלולים כל את מכיל החדש הקומפקט
 מבחינה והן צורה מבחינת הן האפשריים,

 מאז שנרכש הרב לנסיון הודות — טכנית
קומפקטיות. מכוניות בייצור הוחל

שוקל המשוכלל קומפקטי אולדסמוביל

 נטו דולר 1800כ־ ויעלה בלבד, ק״ג 1140
 הוא זו במכונית המנוע בקירוב. ם.ו.ב.

 קוב 215( סמ״ק 3200 ותפוסתו ־/\,8 בצורת
תצ שבמנוע, הרב החוזק למרות אינטש).

 ומתקרבת נמוכה מאוד היא בו הדלק רוכת
לליטר. ק״מ 8ל־!

 זה, חדיש מדגם הראשונות המכוניות
 ותעמודנה נובמבר חודש בסוף ארצה יגיעו

 ולאספקה ישראליות בלירות חפשית למכירה
דצמבר. מחודש החל מידית,

רט1ספ
כדורגל

מהנבחרת?־ ניבוי
 זכינו אנחנו גם מאנדיז! עשה מה ״אז

 ארבע לפני אסיה באליפות השני במקום
 רעש,״ ובלי מאנדי בלי ואלידור, בלי שנים,
 ישראל נבחרת מכדורגלני אחד השבוע אמר

 הלאומית. בליגה קבוצה מאמן וכיום בעבר,
ב השבוע זכתה שישראל למרות ואומנם,

 תשכח לא אסיה, גביע במשחקי השני מקום
 זמן עוד בגביע. זכתה שלא על האכזבה

 להחמצת האחראי היה מי יתווכחו רב
הגביע.
ש הידיעות לפי עתה, כבר שברור מה
הנב שוערי ששני הוא מקוריאה, הגיעו
ה הבכורה בהופעת לפחות ניכשלו, חרת

 חודורוב קוריאה. נבחרת נגד שלהם קובעת
 ויסקור ויעקב נפגעה, רגלו כי יטען ודאי

 ארבע עוד יעברו אולם אחר. תירוץ ימצא
 נוספת הזדמנות לישראל שתינתן עד שנים

ייער הגמר כשמשחקי אסיה, בגביע לזכות
הנ היתר, כך בשל רק אולי ברמת־גן. כו

כדאית. לקוריאה סיעה
 גילה הקוריאנים, נצחון אחרי מספר שעות
 גיולה של האישי וידידו איש־סודו בישראל
עלו שהחברה לפני מספר ״דקות מאנדי:

 קבוצת זוהי למעשה, מדוייקים. סרטים יודע
 להופיע רשמי אישור שקיבלה מחוזקת ליגה

ש מספרים עסקניה קוסטה־ריקה. בנבחרת
 בנצחו־ הקבוצה זכתה הנוכחי במסעה כבר
הל נבחרת על היתר: בין משכנעים, נות

הל הנבחרת ועל )1:4( סורינאם של אומית
).0:1( קירסאו של אומית

 ידי על הקוסטריקאים נוצחו בלונדון
הנב מאמן .3:2 בתוצאה וסטהאס־יונייטד

 פרופסור קוסטה־ריקה, של הלאומית חרת
 קבוצת של מאמנה לשעבר טאסארה, הוגו

 ״היינו סיפר: אף מצ׳ילי, הידועה קולו־קולו
 מישחקם אולם האנגלים, מן טובים יותר
 על פחדו ושחקנינו רב גופני כוח על בנוי

שהע —עצמי שער אף שגרר דבר רגליהם,
לאנגלים.״ הנצחון את ניק

טניס
ם די ל ל די ס ע י סנ ־ ט ב ח מ

 דו־ ואת דוידמן את בקלות ינצח ״הוא
 צעירים שחקני־טנים אמרו יחד,״ גם ביצקי

 של להקתו כוכב ),22( חמיאנו אנדרם על
 שביקרה קרמר, ג׳ק העולמי הטניס אמרגן

השבוע. בישראל
 היה גבה־הקומה, הספרדי הנער חימאנו,

קרמר ידי על שהוחתם האחרון השחקן

קוסטה־ריקה נכחדת
הוקדמה ההצגה

 בבחירת טעה הוא כי מאנדי הפליט למטוס,
 מדי ,מאוחר הוסיף: אולם השני, השוער

לשנות׳.״ כדי
 הכישלון, לפני עוד שנאמרו אלה, דברים
 את ינפה מאנדי כי הידיעות את מחזקים
 הקרוב מסעה לקראת מהנבחרת ויסוקר

לקפריסין.

□ ם אורחי אי רו ק ־ תי ל □
 ביקרו תבל חלקי מכל כדורגל קבוצות

 אולם האחרונות, בשנים בישראל ושיחקו
 מן שונה קוסטה־ריקה נבחרת של גורלה
 הקבוצות מרבית של בואן על אם היתר.
 הרי הופעתן, לפני רבים שבועות כבר דובר

במפ לישראל הגיעה קוסטה־ריקה נבחרת
תיע.

 ברור היה לא שעבר השבוע באמצע עוד
 חוזה לא. או יגיעו השחקנים אם כלל

 הישראלית האגודה בידי היה לא חתום
 האישור ניתן לא כך ומשום המארחת,

 האחרון, הששי ביום לפתע, למישחקיה.
הקבו אמרגן על־ידי החתום מיברק נתקבל

ב נאמר במוצאי־שבת,״ באים ״אנו צה.
שהתקבל. מברק

 לא שהוצעו התאריכים התרוצצות. החלה
 ישראל נבחרת שחקני ביותר. נוחים היו

 פחדו, הישראליים והמארגנים בקוריאה שהו
 אולם ניכר. כספי הפסד להם ייגרם פן

 של בואה את לבטל כדי מדי מאוחר היה
הלאטינית. הנבחרת

 נחתו מקוססקה־ריקה הכדורגל שחקני
כש במוצאי־שבת, לוד של בנמל־האוויר

 יוסף מאוסטריה, היהודי המארגן בראשם
הגדו הכרם ובעל נמוך־הקומה גולה גולד.

בהכוח־ווינה. כדורגלן בעבר היה לה׳
 בישראל. גולה ליוסף לו, רבים ידידים

 שעת־השין, לפני דקות חמש נרתמו, כולם
ה מהתאחדות האישור את לקבל הצליחו
 לקשרי הבינמשרדית ומהוועדה כדורגל
ספורט.
 יופיעו רביעי שביום הובטח כן כמו

 נגד בפתח־תיקוזה קוססה־ריקה כדורגלני
הליגה. אלוף המקומי, הפועל
איש אין האורחת הקבוצה של כושרה על

 מרה, זעקו ספרד עתוני מיקצועי. חוזה על
 במיק- לטניס מורה אנדרס, של אביו אולם
 ״בני, לו: ואמר בנו שכם על טפח צועו,

 לך ניתנת כאן לשטויות. לב תשים אל
 השורה מן לסניסאי ליהפך הגדולה ההזדמנות

הראשונה.״
 המאמן, אביו בקול שמע הצייתן הבן

 אשר הדולארים אלפי את לכיסו שילשל
 מתמודד והחל חתימת־החוזד. בעת קיבל

 יותר והמנוסים יותר הוותיקים כוכביו עם
קרמר. של

 קופר אשלי כנעלם. חימאנו הגיע לישראל
 בעל הפרואני אולמדו, ואלכס האוסטראלי

העיק המועמדים היו האמריקנית, הנתינות
 למנצח הניתן הגדול הכספי לפרס ריים
 אולם, קרמר. שמארגן מהתחרויות אחת בכל
 הפך מושלם, ספורטאי נראה אינו כי אף

 אול־ את הכניע פיה, על הקערה את אנדרם
 הוא הגדול. קופר על גבר ובגמר, מדו

 ג׳ק עם הקרובה פגישתו על חשב חייך,
ב שירשרשו הדולארים אלפי ועל קרמר
 המגרש מן וירד מחבטיו את אסף כיסו,

הרמת־גני.
 אול־ איכזב לטובה, חימאנו הפתיע אם

 לחזות בא הקהל הצופים. אלפי את מדו
ב שזכה באיש ראשונה, ממדרגה בטניסאי
 את והכניע האחרונה בשנה מבלדון אליפות

להח כדי גביע־דייויס במשחקי האוסטרלים
 לארצות־ה־ הנכסף האליפות גביע את זיר

ברית.
 נוצח מיכולתו, מעט אף גילה לא אולמדו

 לא הצעיר אנדרסון אפילו הופעותיו. בכל
 הכוכב את לחסל כדי רב לזמן זקוק היה

בטורניר. השלישי המקום את ולתפוס
 ״באשר התחרויות: בתום אולמדו, אמר

 הלך לא פשוט לומר. מה הרבה לי אין אלי,
 קהלכם אולם הסיבה. את יודע ואיני לי

 בעולם העולים הכוחות באחד לחזות הצליח
 הוא חימאנו. הספרדי בחברנו — הטניס

מסכי עתה ורק להופעה מהופעה מתקדם
ש קרמר, ג׳ק הגדול, הבוס עם אנו מים
 שבכולם. הטוב יהיה חימאנו כי לנו אמר

מס אולם לו, האמין לא מאתנו שאיש אודה
עסק.״ יודע הוא כי תבר


