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שלד! המין בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
לו נזקקים שאלפים הספר למכירה ונמצא הופיע

המי! יסודנת
קליין פ. ארנולד ד״ר מאת

 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360מ־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכנות גלויה בצורה

בעולמנו. ואשה גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
 ת״א ,1 תקוה פתח דרך נרקיס, לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או

 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארוז לד יומצא הספר
חשבוננו. על המשלוח דמי

20

ספורט
כדח־־גל

ושם בה ניצוצות
 מוכרים היינו בהם הטובים הימים ,.איפה

 הלאומית הנבחרת של מישחק לכל בקלות
נא רמת־גן?״ לאיצטדיון כרטיסים אלף 40
 לבדורנל, ההתאחדות גיזבר השבוע נח

ה־ של המישחקים לשני ציפלוביץ׳. נחום

 לרמה הרומניות הגיעו איר לאט♦ לאט
בכדורסל? שלהן הגבוהה

 יש מאד. מוזרה השאלה נראית לשחקניות
 לסל. הקולעות נשים 5000 בערך ברומניה

 שעתיים בשבוע, פעמים ארבע מאמנות הן
להישגים. מגיעות ולאט־לאט פעם, כל

 בוקרשט, פוליטקניקה שחקניות עם יחד
 לישראל הגיעה הנוכחית, הרומנית האלופה

הרומני. הכדורסל של החדשה התקווה גם

פולין* נגד התיקו כתום ישראליים כדורגלנים
תמוהיס שיקולים

ה מכרה רומניה, ונגד פולין נגד שבוע,
 ל־ כרטיסים אלף 16מ־ יותר לא התאחדות

מישחק.
 שהטריחו נלהבים, כדורגל חובבי אותם

 כדי שביפו, בלומפילד לאיצטדיון עצמם את
הכדורגל להיות צריכים שהיו 11ב־ לחזות

ה (מחיר ישראל של ביותר הטובים נים
בנב חזו ל״י), 10.50 ביותר: היקר כרטיס

 ושם פה אמנם שהראתה ישראלית חרת
 שחסרה אלא חדיש, כדורגל של ניצוצות

כדו ההופכים הבודדים האחוזים אותם את
גדו לכדורגלנים וממוצעים אפורים רגלנים

ומבריקים. לים
 אחת מעודדת עובדה מאופס. תיקו

האח בשבת לראות הצופים זאת בכל יכלו
 נבחרתה נגד הנבחרת של במישחקה רונה,

 הכדורגל היה לא היריב אצל גם פולין. של
בהח ממוצע כדורגל הראו הפולנים מושלם.

הישר הציגו אותו מהכדורגל שנפל לט,
 במזל רק מישהקם את סיימו הם אלים.
מאופס. בתיקו

 אחרי שבאה הפולנית, החולשה מול דווקא
חו לפני רק גילתה אותה הבינונית הרמה

 (שניצחה, כאן היוגוסלאבית הנבחרת דש
הישר הנבחרת איכזבה ),1:3 זאת, למרות
ניצחון. להשיג הצליחה שלא אלית,

 משיקולים שחקנים בנבחרת נכללו כרגיל,
 רחמים הכללית. מהרמה שגרעו תמוהים,

תש שיחקו למשל, ליצ׳ינסקי, ומשה טלבי
הצו מן שאיש מבלי תמימות, דקות עים
מדוע. יבין פים

 לרדת ישראליים כדורגלנים הצליחו ואם
 ממגרש מורם יותר או פחות בראש השבת

שקו הם בו העמוק לבוץ יחסית הכדורגל,
הישג. בכך היה בדרך־כלל, עים

כדורסל
נשים נשים,

 על ידע אחד שאף בלי לארץ הגיעו הן
 ינחת מתי הודיעו בו המכתב פשוט, כך.

 כאן, שהן מאז אבל נעלם. בלוד המטוס
 המקומיות. הכדרוסלניות כל בהן מקנאות

ה קבוצות עשר בין להיות רוצות הן גם
בעולם. הראשונות כדורסל

שיח בוקרשט פוליטנניקה של הקפטנית
 של בינלאומיים מישחקים 132ב־ כבר קה

 וידריצ׳ה הגברת בכדורסל. רומניות קבוצות
 העולם על ומשקיפה ,32 בת היא ניקולסקו

 היא חייה מחצית סנטימטר. 174 של מגובה
 שאחרי חושבת והיא כדורסל, משחקת כבר

ב רומניה צועדת ובולגריה, צ׳כיד, רוסיה,
הנשי. הכדורסל עולם

 עוד שעבר השבוע בסוף הגיעו ממנה חוץ
 לסל. לקלוע היודעות רומניות, אחת־עשרה

 תל־אביב מכבי נשות נגד לשחק המטרה:
 השבוע, השלישי ביום — ישראל אלופות —

אלופות. לקבוצות אירופה גביע במיסגרת

ה ותוך ),18( פוגל אקאטרינה נקראת היא
 להשתתף הספיקה היא האחרונות שנתיים

 יותר בכדורסל, בינלאומיים משחקים 57ב־
 שיחקו שבהם הבינלאומיים המישחקים מספר

 ב־ הזמנים. בכל ישראליות כדורסלניות
כ האגודה ראשי של הרשמיים פירסומים

 אבל סנטימטר, 177 של בגובה שהיא תוב,
 יש ועכשיו גדלה, כבר שהיא אומרת היא
ושמונים. מטר לה

ל סטודנטית היא כדורסל, מלשחק חוץ
ורומ גרמנית הונגרית, יודעת פילולוגיה,

 למיש־ נקודות 15 של ממוצע וקולעת נית,
).21 (השיא: חק

מפ כדורסל משחקת שהיא העובדה האם
 אני להיפך. ״לא, הפרטיים? בחייה ריעה
 כך על־ידי אפשר וגם זה את אוהבת מאד

 היא אירופה כל את העולם.״ את לראות
 והשבוע כבר, ראתה

 הראשונה בפעם היא
באסיה.

רו כדורסל קבוצת
לחוצ־ היוצאת מנית,
 כמובן נוסעת לארץ,

הסי זו מלווים. עם
 שואלים שכאשר בה
 אם הכדורסלניות את
מס רגעים להם היו

ש בקאריירה עירים
 פנים בשום הן להן,
להיז יכולות אינן
כר.

כש השבוע, בסוף
לתל־אביב, הגיעו הן

משע מאד להן היה
 ביום כבר אבל מם,

 גם הגיעה הראשון
 של הכדורגל נבחרת

 יש וסוף־סוף רומניה,
 מי עם לכדורסלניות

קלפים. לשחק
ה־ הראשון ביום

הס לא כדורסלניות
בתל־א־ כלל תובבו

המאר מדוע? ביב.
 מסרו לא עוד חים
 הן הכסף. את להן

ב רק אותו קיבלו
להסתובב. התחילו אז ורק — השני יום

אלו לקבוצות אירופה בגביע יזכה מי
 לשאול אפשר איך כמובן.״ ״הרוסים, פות?

שהש דומיטרסקו, סנדה אבל כזאת. שאלה
בינלאו מישחקים 32מ־ ביותר כבר תתפה
 זאת בכל יש כי חושבת רומניה, של מיים

 הרוסיות. את גם לנצח ׳תצלחנה שהן תקווה
מפורסמות.״ נהיה אותן, ננצח ״אם

 דרוקר פרינזו, מינאלי, יאנג, מימין: *
ובורבה.
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