
ת ד ז ג א
ש ר פ י ה ל א ר ש י ה

בישראל! ראשונה פע□
רמת־גן באצטדיון יתקיים אחה״צ 4 בשעה 10.5.61 ד׳ ביום

ן ג פ מ
! ם י ש ר פ

: ת ו פ ת ת ש ה  ממושבים פרשים בדואים, פרשים השומרים, מארגוני פרשים כ
הארץ מרחבי מצטיינים ופרשים לרכיבה ספר בתי וקבוצים,

: ת י נ כ ת ב
:יחיד הופעות פרשים); 50 (בהשתתפות הפתיחה מצעד

 בוקרים קפיצות ומתג, אוכף ללא קפיצות שולחנות, קפיצת
מרכבות; מרוץ מריצות, מרוץ שליחים, מרוץ ;ועוד

רומחים, נעיצת ;מכשולים קפיצות בדואית; פנטזיה
תחרות. מרוצי

מסינג. רומן :תזמורת בנאי, יוסי :הקריין בר־שביט, ש.—זילברג י. 5 במוי

; להשיג כרטיסים
בתל־אביב. המשרדים וביתר — לאן כנף, רוקוקו, במה, אוניון, רדיו
רחובות, — חלד ירושלים, — כר,נא חיפה, — נובה גינצבורג, — יובל

גבעתיים, — גבע רמת־גן, — כרטיס רכניץ, תקוה, פתח — כרטיס
בת־ים. —היוזם חולון, — כרטיסטרן ראשל״צ, —מסדה נתניה, —סיגנל
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 50 יוגרלו השאלה פותרי בין
 לסרט זוגיים כניסה כרטיסי

 יוצג אשר לגעת" מכדי ״חמה
ת״א. ״הוד״, בקולנוע בקרוב

 לפי גלויה על פתרונן־ את שלח
 ,866 ת.ד. מנספילד, ג׳יין הכתובת:
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כינוסים

למועדים לא ־ הפועל
ב עשיר וכה מקיף כה ספורטאי מופע
בארץ. נערך טרם ובפאר, אירועים

ה שנפתח הפועל של השביעי הכינוס
 ספורטאים 1500 של בהשתתפותם שבוע,

 ענפי 16ב־ ביניהם שהתחרו מדינות, 32מ־
 רק לא הפועל לאגודת איפשר שונים, ספורט
 שטחי ברוב שלה ההגמוניה את להפגין

 אפשרות גם נתן אלא — בישראל הספורט
 במופעי לחזות הישראלים הספורט לחובבי
בינ כוכבים בהשתתפות מובחרים ספורט

לאומיים.
 הראשונה האנגלית הליגה קבוצת כדורגלני

ו היוגוסלבית; פארטיזאן כדורסלני צ׳לסי;
 הפיליפינים; אלופת איסמעיל־סטיל, קבוצת

 סאלצה פון כריס האולימפיות השחייניות
אח מפורסמים שמות ועשרות וצנדרקויסט;

 של אווירה הפועל לכינוס הישוו — רים
בינלאומי. ספורט פסטיבאל
 ייערך בו אירוע שכל דאגו הכינוס מארגני

בהוצ לחסוך בלי ביותר, מפוארת בצורה
 הכינוס, של הפתיחה שמפגן אירע כך אות.

 של זרחניות תלבושות בהופעתן הרהיבו בו
 ובעושר בכמות וזיקוקין־די־נור מתעמלים
למאר עלר, — במדינה נראה לא שכמותם

 להתחשב אם ל״י. מיליון מחצי למעלה גנים
ש הרי איש, אלף 25 חזו שבמיפגן בכך

צופה. לכל לירות 20מ־ למעלד, היו ההוצאות

 מהפועל הרץ1 אשכנזי, יצחק — אפור שחקן
, חיפה.

 המצומק: נצחונם את האנגלים הסבירו
 מזג השפיע. החום מעלות 15 של .ההבדל

מצויין!״ אצלכם האוויר

ל ס ר דו כ
ר־קים בסלים

 היו הישראלית הניבחרת ששחקני שעה
 בכדורסל, אירופה אליפות במשחקי עסוקים

 גרמניה ניבחרת את שם ניצחו בבלגראד,
הבולג לניבחרת הפסידו ),70:41( המערבית

 איצ־ מיגרש על עלתה ),48:42( החזקה רית
ה ניבחרת שארית בחולון, הכדורסל טדיון

 על בטורניר להתמודדות הפועל של כדורסל
הפועל. כינוס אליפות

 ה־ על הציגו האגודתית הניבחרת שהקני
ומאכזבת. כושלת הצגה מיגרש

 ש־ ,העובדה היתד, לכך, העיקרית הסיבה
 אגודת את לייצג צריכה שהיתר, הניבחרת,

 אימונים בארבעה הסתפקה החזקה, הספורט
בלבד.

 שנזכרו האגודה של הכדורסל עסקני
 לא לכינוס, ניבחרת להכין בצורך במאוחר
 לאמן שיסכים מאמן, למצוא בתחילה הצליחו

 למישח־ עד שנותר הקצר בזמן הקבוצה את
 שלח (״צ׳ינגה״) שמעון הסכים לבסוף קים.

 הוציא לא הוא אולם — הקבוצה את לאמן
הם מרוכז. מחנה־אימונים לשום אותה

בשער) והכדור העצמי(חודורוב הגול
פועלים בלי פועלים מפורט

ה הפועל שכינוס לכך הביאה זו גישה
 אלא — ספורטאי כינוס אומנם היה שביעי

 לפועלים. כינוס להיות היה יכול שלא
 בכמות והפעם — בכמות פגעה האיכות
 מהמפגנים. וליהנות לחזות שיכלו הצופים

 רק לחזות למשל, חיפאי פועל רצה אילו
 היה הספורט, מופעי עשרות מתוך בארבעה

 על לירות, 30־20 של סכום להוציא עליו
 שרבים להניח קשה ונסיעות. כרטיסי־כניסה

 לעצמם להרשות יכולים אשר הפועלים הם
כאלה. הוצאות

רגל כדו
האוויר העיקר-מזג

 הליגה משחקי את שסיימה אחרי יומיים
 12ה־ המקום את תפסה בהם באנגליה,

 הכדורגל קבוצת הופיעה הראשונה, בליגה
קריית־חיים. באיצטדיון צ׳לסי, הלונדונית

 אלף 20ל־ תמחיש ׳הקבוצה כי שקית אלה
 — בריטי כדורגל פירוש מה הצופים,

 ברמתם עלו לא צ׳לסי כדורגלני התאכזבו.
 והמתח המשחק רמת הפועל. נבחרת על

ב בינוני ליגה למשחק דמו בו, ששרר
ישראל.
המצי מחוייב ובלתי מקרי, שער לולא

 כאשר העשירית בדקה שהובקע — אות
 שנבעט כדור לעצור ניסר, לבקוביץ אמציה
 את רק לשנות הצליח חודורוב, של לשערו
 המפגש היה — לשער ולהחדירו מהלכו

שערים. ללא מסתיים
היש במחלה כלוקים התגלו צ׳לסי חלוצי

 לשער. בעיטה יכולת חוסר — ראלית
 חלוצי הם שלמעשה הפועל, חלוצי ואילו

ובר,חטאות. בלהטוטים הרבו ישראל, נבחרת
דתקא היה הישראלית בקבוצה המצטיין

 ל־ ההכנות תקופת כל לעבוד המשיכו
מישחקים.

מ אחד העיר במאי,״ אחד שהיום ״מזל
 עובדים עוד היינו ״אחרת, הניבחרת, חברי

היום.״ גם
האח הניבחרות הילדים. אחר ריצה

 שונות. ברמות היו בטורניר שהשתתפו רות
 הפיליפינית הקבוצה היתר, ביותר המקסימה

 איסמעיל החרושת בית של קבוצה שהיא
במאנילה. סטיל

 לכאורה כולם העובדים הקבוצה, שחקני
 אויר וממזגי למקררי בבית־החרושת כפקידים
 הליגה לאליפות קבוצתם את להוביל הצליחו

הפיליפינית.
 אמריקאי, בסימון כדורסל משחקים הם

 כשכימעט הכדור, על מפליאה שליטה תוך
בסל. מסתיימים זריקה או התפרצות כל

 מבלגרד, פארטיזן היוגוסלבית הקבוצה
הפילי לעומת משחקת הפועל, את שניצחה

 נוקשה כדורסל והגמישים הזריזים פינים
 התופסת אירופית לקבוצה כיאה ותכליתי.

 העין את שובים הם בארצה שלישי מקום
 — האחת ומטרתם ותכסיסים, בתרגילים

הסל.
 טולוז רסינג הרביעית, הקבוצה שחקני

 מהניב־ רמות בשתי גרועים היו הצרפתית,
 לפיליפינים הפסידו האחרות, הזרות חרות
93:51.

הטור פתיחת ערב של המרכזי המישחק
 עד מאכזב כה היד, — הפועל־פרטיזן — ניר

 עזב היציעים מחצית את רק שמילא שהקהל
 ניצחה בו הסיום לפני עוד המקום את

 היו הזמן כל שנהנו היחידים .72:60 פרטיזן
 המישחק זמן כל עסוקים היו הם הסדרנים:

 גנבים במפתחות שפתחו ילדים אחר ברדיפה
 וברחו לתוכו חדרו לאיצטדיון הדלתות את
למחצה. הריקות השורות לאורך הרודפים מן

;233 הזה העולם


