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 מאורע לפני אנו עומדים ושוב
 כוונתנו ראשונה. ממדרגה ספורטיבי
״נא היוגוסלבית הקבוצה של לביקורה

קבו עם לד,פגש העומדת קרילה״, שר,
הקרובה. בשבת תל־אביב ״מכבי״ צת

 קרילה״ ״נאשר, קבוצת של ביקורה
 ולקבוצות שבועות׳ 3 יימשך בישראל

 תהיה הכדורגל בענף שלנו הראשיות
מיו האורחים עם להתמודד הזדמנות
 בתל־ שייערכו משחקים 6ב־ גוסלביה

ובפתח־תקוה. בחיפה ובירושלים, אביב
שעב השנה של ספטמבר חודש מאז

 עם לד,פגש אפשרות לנו היתד, לא רה
 האחרון והמגע לארץ, מחוץ קבוצות

יוגוס כשנבחרת בתל־אביב׳ היה שלנו
במס ישראל נבחרת עם התמודדה לביה
בכ העולמי הגביע על המשחקים גרת

הת הזה הזמן כל במשך כי אם דורגל.
 התרכזו ורובם ״בבית״, משחקים נהלו
 אי הרי השונים, הליגה משחקי סביב

לק אלה משחקים סמך על היה אפשר
 שפר־ ואם קדימה צעדנו אמנם אם בוע

בי מאז הכדורגל בענף מעמדנו את נו
בארצנו. יוגוסלביה נבחרי של קורם

הכ מחלקת הנהלת עשתה וטוב
היז את שנטלה ת״א ״מכבי״ של דורגל

 נציגי את שוב לכאן להביא כד מה
היוגוסלבי. הכדורגל

 המדינה את מייצגת קרילה״ ״נאשר,
 מאד, גבוהה לדרגה הכדורגל הגיע שבה

למש הגיעו יוגוסלביה שנבחרי והעובדה
שנצ אחרי העולמי, הגביע על גמר חקי
נב את משחקים בשני בראשונה חו

 קשה מאבק נהלו ואח״ב ישראל חרת
 המעצמות אחת עם משחקים בשלושה
 צרפת, — האירופי בכדורגל הגדולות

 הנבחרת של יכולתה כושר על מעידה
היוגוסלבית.

 נחשב ביוגוסלביה הכדורגל ספורט
 בהכשרת והטיפול הלאומי, כספורט
הממ ממש. ממלכתי טיפול הוא קבוצות

להת דואגים העירוניים, והמוסדות שלה
העז כל את ומושיטים זה ענף פתחות

 בהתקנת והן מאמנים בהשגת הן רה,
הת המאפשרים ספורטיביים׳ מכשירים

יו כי נדמה, גדול. מדד, בקנה פתחות
 המקימה חקלאית ארץ שהיא גוסלביה,

לי דברים שני מציעה הריסותיה, את
. וכדורגל.״ בקר : צוא

 וכדורגל קשה למטבע המביא בקר
 רחבי בכל היוגוסלבים שם את המפיץ
האח המשחקים אחרי שעקב מי העולם.

 ובפלורנץ בפריז היוגוסקבים של רונים
שה והאהדה התעמולה רבה מה יודע
 לחמו הם לארצם. שחקנים 11 ביאו

 למשחק כניסה רשות על קצף בשצף
או שיביא העולמי, הגביע על הגמר

 כד הבא, בקיץ לריו־דה־ז׳אנרו תם
 מנת על עצום במאבק שוב לעמוד
 זאת אין עולם. אלוף — בתואר לזכות
 יוגוסלביה שנבחרת הראשונה הפעם

 העולם כל של ההתענינות במרכז עומדת
דומה. במלחמה

 בקיץ שנערכו האולימפיים, במשחקים
 יוגוסלביה נבחרת את ראינו ,1948 שנת

 האולימפי, הגביע על המשחקים בגמר
 ידם היתד, שבדיה נגד גמר ובתחרות

 העולמית הקהל דעת אך התחתונה, על
המו האלוף היתה יוגוסלביה :סיכמה

 שיפוט רק האלה. המשחקים של סרי
היוגוסלבים. להפסד גדם חד־צדדי

שת גדלים זו ספורטיבית באווירה
 לאלפים. — ביוגוסלביה כדורגל קני

 שהוא גביע־טיטו, שבמשחקי היא עובדה
 השתתפו זו, במדינה המרכזי המפעל
 בו יש זה ודבר קבוצות, מאות השנה

 אשר הפעולה היקף על להעיד כדי
בכדורגל. לו רכש היוגוסלבי הספורט

 העומדת קרילה״, ״נאשה קבוצת
שבו לפני רק הגיעה אתנו, להתמודד

 מרכזי במפעל גמר למשחקי מספר עות
 כל ובמשך ביוגוסלביה, גביע־טיטו על

הגביע משחקי מפעל של קיומו שנות

 קוילה״ ״נאשר, קבוצת הגיעה 'הזר״
 דבר המשחקים, של האחרון לשלב תמיד
 של ויכולתה כוחה על מושג הנותן

האורחת. הקבוצה
 משחקני כמר, יש קרילה״ ״ב״נאשה

 אף מהם ואחד היוגוסלבית, הנבחרת
 של מביקורה הישראלי לציבור מוכר

 הוא — בארצנו יוגוסלביה נבחרת
 בנבחרת שהשתתף יובאנוביץ׳, השחקן

יש נבחרת נגד במשחקה יוגוסלביה
שעברה. השנה בסתיו ראל

 העלו במדינה נצחונותיה רק לא
 גם אלא קרילה*, ״נאשר, של שמה את

 יוגוסלביה. לגבולות מחוץ נצחונותיה
 ניצחו בצרפת שעברה בשנה בביקו־ר,

 ״רד בבורדו, קבוצות היוגוסלבים
 ״ליל״ עם בתיקו יצאו !ניצה סטאר״׳
 ,וכד, הצרפתית הליגה בראש הצועדת

 חזק יריב שלפנינו מוכיח זה כל וכד.
ואפ שנסיונו גדולה, ויכולת כושר בעל

ומגווונים. רבים שרויותיו
באו משחקת קרילה״ ״נאשר, קבוצת

 בארצנו, גם כעת הנהוגה השיטה תה
 לנו להביא שיכול מד, ״סטופר״, משחק
 שבהתמודדות מכיוון תועלת׳ הרבה

 ללמוד קבוצותינו יכולות זו קבוצה עם
משחקן. רמת את ולשפר הרבה

 היוגוסלבית הקבוצה של ביקורה
 קבוצה של ביקור רק אינו בארצנו

 בביקור רואים אנו ;גרידא ספורטיבית
 שגילה היוגוסלבי, העם של נציג זה

 בארץ למפעלנו אהדה האחרונות בשנים
 העם לעצמאות. הממושך למאבק ואף

 גלויות קיבוץ בתהליך סייע היוגוסלבי
 יהודים לאלפי שאיפשר מתוך ישראל

ביציאתם. עזר ואף לעלות מיוגוסלביה
•י

 לעמוד שלנו לקבוצות יהיה קל לא
 אם הכדורגל, רמת החזק. היריב בפני

 המתנהלים המשחקים סמך על לשפוט
 ירדה הראשונה, בליגה האחרון בזמן

 נמצאות הראשיות הקבוצות במקצת.
 תל־ מכבי קבוצת מלבד ירידה, בקו

 משחקה את בהרבה ששיפרה אביב,
 מאד יתכן יפים. ויכולת כושר ומראה

 מיוגוסלביה הקבוצה נגד שבמשחקים
 אפילו ואם יותר. גבוהה רמה תתגלה

 בכל הרי מנוצחים׳ מהמגרשים נרד
 חשוב בלבד זה ודבר הרבה, נלמד זאת
הישראלי. הכדורגל לקידום למאד עד

 הכדורגל ענף של האוהדים לקהל גם
מא אחרי לעקוב חדשה הזדמנות תהיה

 והעובדה היוגוסלבים, ובין בינינו בק
כדו מגרש על מיוצגות ארצות ששתי

 אנו לנצח. ורצון התלהבות תעורר רגל
!חזק — לקבוצותינו קוראים
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סל^גו היין טינת

עברו מימים זכרונות
סג ביום קרבי בבסיס ...ישבנו

 ניסה מישהו משעמם. היה ריר.
קל במשחק השעמום את להפיג

רבה. הצלחה ללא — פים

תרו פתאום נשמעה החצר מן
 בבית מצא מוטקה צהלה. עת

 מזרחי״, ״כרמל יין בקבוק נטוש
 את חיבבו שכנינו שגם כנראה
״ראשון״. כרמי

 את ובנשמה. בגוף השתפך חום
 בחנות כבר קנינו השני הבקבוק

 ורק אך יין שותים היום ועד ומאז
מזרחי״. ״כרמל של
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אכדח השבת
, גלנטריה של בחנות ה פ י  רח׳ ח

 כסף. עם ארנק שכחו 59 החלוץ
הנ״ל. לחנות יפנה האבדה בעל

 בקבוצה שהשתתפו השחקנים מן כמה כתל־אביב. האיצטדיון מגרש על יוגוסלביה נבחרת נגד כתחרות ישראל נבחרת
קרילה'׳. ,,נאשה היוגוסלבית כקבוצה גם ישתתפו חדשים כמה לפני האורחת
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