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81921 טלפון ,39 הרצל רחוב מתל־אביב,

 אקסקלוזיביות נוערכות לך יגלה בנוקום ביקור
 חדישים בקוים שינה שדרי סלון פינות של

1963 נזודל מקנדינאבית, דוגמא ספריה־מזנון העונה: חידוש

ספורט
 ),0:8( ניכר ביתרון בפתיחה כבר בילד,
מבחי כבר התכוננו וכולם החששות, נמוגו

 לנגד להתחולל העתידה להפתעה נפשית נה
עיניהם.

יש ביתרון נסתיימה הראשונה המחצית
 נראתה לא מעולם ).28:41( מכריע ראלי
 מוצלח. כה ביום הלאומית הנבחרת בארץ
 מקורי מקצוע ובעל שחרחר צעיר חזן, חיים

 הפועל לקבוצת חברו זכוכית, מנפח ביותר:
 של הלוחש״ ו״הענק זייגר, אילן תל־אביב

 את עשו כהן־מינץ, (״תני״) תנחום מכבי,
ה את בראותם נדהמו להצליח, כדי הכל

ממש. אונים חדלי פולנים
 ישראל נבחרת הובילה הסיום לקראת

 הבחורים אולם ),36:60( מאד גבוה ביתרון
 כי ומההרגשה המעמד מגודל אולי נבהלו

 הפסדי־ על לסולנים לגמול עומדים הם הנה
 איפ־ ,ד,משחק קצב את האטו הקודמים, הם

 עד היתרון את לצמק לפולנים בכך שרו
 בתוצאה ולסיימו — בסיום נקודות 15 כדי

51:66.
 קבוצת מול הפולנים, יופיעו שניה בהצגה

 בסיורם ישראל. אלופת תל־אביב, מכבי
 קבוצת היתר, שנים, ארבע לפני הקודם
עליהם שגברה היחידה תל־אביב מכבי

רסל כדו
הגדול־ הנוגחון

 היו פילדסוצקי הפולני השליט של בימיו
הפול ההמנון מילות את מסלפים היהודים

 ״עוד שלו הפתיחה משפט על מוסיפים ני,
 היא ״אבל המילים, את אבדה״ לא פולניה

לאבוד!״ מוכרחה
 משפט סוף־סוף התאמת בחולון השבוע

 הלכו המפואר, הכדורסל משטח על זה.
 הלאומית לנבחרתה נכנעו לאיבוד, הפולנים

 להעניק כדי ,66: 51 בכדורסל ישראל של
 ימי מאז ביותר המזהיר הנצחון את לנו

 שם ,1953ב־ מוסקבה של הלוהטים הקיץ
אי באליפות החמישי במקום ישראל זכתה
רופה.

 ופולין, ישראל כדורסלני מפגשי תולדות
שלו בכל פולנית עליונות על לספר יודעים

 שתי בין כה עד שנערכו המשחקים שת
ש זו היתד, פולין הלאומיות. הנבחרות

 בינארצי, במשחק לראשונה בארץ הופיע
 ברמת־ אז ניצחה בדיוק, שנים ארבע לפגי

 ).41:58( ברורה בצורה ישראל נבחרת את גן
נסתיי־ ,הסלים שני בין נוספות פגישות שתי

הפולנית הנבחרת לסד קולע כהן־מינץ
פילדסוצקי מינוי תקווה

 ישראל: נבחרת של בהפסדיה הן אף מו
 ב־ ,בבולוניה הקדם־אולימפיים במשחקים

 אירופה באליפות ולאחרונה, ),78:53( 1960
).74:59( בבלגראד אשתקד שנערכה
 לכדורסל כה עד שהיה המר הניסיון נוכח

פו של ״האדומים״ עם במפגשיו הישראלי
 החולוני למגרש ישראל כדורסלני עלו לין,

אי־נעימות. של בהרגשה השבוע,
הרג אותה היתר, שלפולנים ידעו לא הם

 נתקף הגדוש, האיצטדיון למראה בדיוק. שה
 לא בהרגשה זגורסקי ויטולד הפולני, המאמן
 המשחק: פתיחת לפני עוד התנצל נעימה.

רגי אנו אין הפתוח. מהמגרש חושש ״אני
 בפולין אלה. בתנאים בחורף לשחק לים

 באולמות ורק אך משחקים אנו זו, בתקופה
 של כושרם על אני סומך זאת, בכל סגורים.
יאכזבוני.״ שלא אקווה מבחורי. אחדים

 של הבינארציים הנתונים שניה. הצגה
 ברור פולני יתרון על מורות הנבחרות שתי

 הפולנים שלגבי בעוד בינארציים. במפגשים
 ה־ ,בחולון שנערך הבינארצי המשחק היה
 עד ישראל כדורסלני. התמודדו במספר, 213

 בלבד, בינארציים משחקים 45ב־ זו לפגישה
היש הקהל בישראל. אחד רק נערך מהם
 נבחרתו, הישגי על קרא או שמע ראלי
 טרם אולם נצחונות), 17( רבים היו ואלה

 מגרשה על ממשית בפעולה לראותה הצליח
הצ לא לספורט ההתאחדות הסיבה: הביתי.

 בשטח הבינלאומיים בקשריה כה עד ליחה
 ספורט מענפי קבוצות לייבא העדיפה זה,

אחרים.
 לנבחרת טובות ניבאו לא הכדורסל פרשני
 בלבד ימים שלושה התכנסה היא ישראל.

 בכפר־ קצר במחנה־אימון המשחק לפני
 ימי בשלושה להשיג אפשר ״מה המכביד,.

 מששרקו אולם העתונאים. שאלו אימונים?״
ל במיוחד שהוזמנו הבינלאומיים השופטים

 והתורכי ניקולאס טצולום היווני משחק,
דיו־ וישראל המשחק, לפתיחת קיאלי עפיף

 גרמה ישראל של הלאומית הנבחרת ).47:50(
חוש האלופים אך וניצחה, רבתי להפתעה

 החלו אז הגלגל: יתהפך הפעם כי שים
 — ועתה בהפסד, וסיימו בנצחון הפולנים

 את לסיים כדי בהפסד הפולנים פתחו אולי
 .תל־ והפועל מכבי עם הנותרים משחקיהם

בנצחונותי אביב

כדורגל
הקפטן״ ,,•ום
 מוטלת היתד, לא השבוע א׳ ליום עד
העירו הכדורגל נבחרת של הופעתה בספק

 הקבוצה נגד לילה למשחק חיפה של נית
 מכבי בין הדרבי אפילו אנסכדה. ההולנדית

ב האחרונה בשבת שנערך חיפה והפועל
 על האפיל לא למכבי) 1:2( הליגה מסגרת
 ההתמודדות לקראת האגודות שתי הכנות

החשובה. הבינלאומית
 היו לא קרה. זאת בכל שמשהו אלא

 הפועל שחקני 6( הנבחרת הרכב על וויכוחים
 היחידה הנקודה מכבי). משחקני 5 לעומת

 לידי ההנהלות שתי נציגי הגיעו לא בה
 הנבחרת ״קפטן״ יהיה מי היתה: הסכם

 ייצוגי לתפקיד למנות דרש מכבי העירונית.
 הבינלאומי הכדורגלן מנצ׳ל, אברהם את זר,

 הפועל הלאומית, בנבחרת ההופעות 30 בעל
 קבוצתם ראש ישמש זה בתפקיד כי דרש
 לא אשכנזי חשוב: פרט אשכנזי. יצחק
 הוויכוחים העיר. נבחרת בהרכב כלל נכלל

ה לביטול גרמו וו, נקודה סביב הרבים
 היא מחוזק, בהרכב הפועל וקבוצת משחק,

מהולנד. האורחים נגד שהתמודדה
 גבאי: יהודה העתונאי המצב את סיכם

 ימי השנה ימות למנין מוסיף חושי ״אבא
 ״יום האם״, ״יום הפרח״, ״יום :כגון חג

 גם יוכל עתה ועוד. הילד״ ״יום האב״,
הקפטן״. ״יום את גם לרשימה להוסיף
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