
ט ר ו פ ס ת ד 1 מ 1 ת ה
 טוראל דני :לזמרה רסיטלים

 טאובה מיכאל :הפסנתר ליד
 אחה״צ 3.30 ״ארמון״ 7.7 ו׳ יום חיפה

9.15 שם״ ״אהל 8.7 מוצ״ש תל־אביב
מיוחדים קונרטים

 דיקסון דין : האורח המנצח
 ריכקין ויויאן הסוליסטית־האורחת:

(פסנתר)
ת מ  13.7 ־׳ ויום 10.7 ב׳ יום גן י

 בערב 8.30ב־ אמפיתיאטרון
 בערב 6.30ב־ אמפיטיתיאטרון

 הנדל— מז׳ור בסול גרוסו קונצ׳רטו
 בטהובן — 1 מס. לפסנתר קונצ׳רטו
 שומאן — 4 מם׳ סימפוניה
 צ׳יקובסקי —ויוליד,״ ״רומיאו הפתיחה
 התזמורת במשרד כרטיסים מבירת
 גן ברמת ;6—4 ,2—11 ,56 אלנבי

49 ביאליק ״תרבות״ בב־מס׳

 ...כאוגן
מטוסיאן

1

בערב 9ב־ הימים״ ץ ״בק 6.7 ה׳ יום
ירושלים ״ציון״ באולם

ת״א הימים״ בקין ״ ,י7£ מוצ״ש
ת״א ״אותלו״ 9.7 א׳ ם '־ו

ובנים״ ״אבות 10.7 ב׳ יום
ת״א (לפועלים)

חיים קרית אותלו״ , 11.7 ג׳ יום
:8.20ב־ הרגילות ההצגות התחלת

ה 13 י ב ה

ל ה א
ישראל פועלי תיאטרול

 הסלע על אינקובטור 6.7 ה׳ יום
חיפה ״ארמון״ ,9ב־

 על אינקובטור 8.7 שבת מוצאי
תל־אביב הסלע

בערב 8,30ב־ הרגילות ההצגות התחלת

ת האופרה שראלי הי
״הבימה״ בית אביב תל

8.30ב־ 11.7 שלישי יום
ן מ ר כ

 (כרמן) דה־פיליפ אדים בהשתתפות:
 ועוד זמיר חנה הורנשטין, ל. קוהנוב, י.

 5018 טל׳ ,67 אלנבי ביילין, כרטיסים:
? ז ז ז ז ז ז

לו ה־ ל ־ לי תיאטרון
18.7 ג׳ ובינם 15.7 במוצ״ש

בערב 9 בשעה
א באולם , ל ה ״ ״ ם ש בלפור רחוב ■

מיוחדות הצגות 2
 הידוע הזמר־הפזמונאי בהשתתפות י

 פולד ליאו האורח
 החדשה בתכניתו

 מוגדלת. ג׳ו תזמורת בלוית
במשרד ורק אך :להשיג כרטיסים

 9—1 בשעה ,1 בן־יהודה רחוב ולין, מ.
 ובערב אחה״צ 3 — 7 בשעה לפנה״צ;

״אהל־שם״. בקופת ההצגה

האגגר׳ תיאטרון
 רפאים״ ״הילולת 8.7 מוצ״ש

תל־אביב ב״מוגרבי" 8.30ב־
 נולדה אתמול רק 9.7 א׳ יום

תל־אביב ב״מוגרבי״ 8.30ב־
 רפאים הילולת 10.7 ב׳ יום

פרדס־חנה העם בבית 8,30ב־
 רפאים הילולת 11.7 ג׳ יום

תל־אביב ב״מוגרבי״ 8.30ב־

□ * ד ת 1 ס 9
 גדול במבחר — ידועות מפירמות

9 רשי רח׳ ת״א, יון, את וסטרמן

א ט א ט מ ה

המיניסטר כעלי
רמת־גי 6.7 ה׳ יום

תל־אביב 8.7 מוצ״ש
באר־שבע 9.7 א׳ יום
הרצליה 10.7 ב' יום

ע 11ל 1 ק
תל־אכיכ

)2( מושלת כשהאשד, — אופיר
טבעיים) (בצבעים

 ערבים בין נשיקה — אוריון
 ניבן ודוד וימן ג׳ין בהשתתפות

 אלמוני מידיד מכתב — אסתר
 )2( קרוב כה היה האושר — מגדלור

חיפה
 בריאו זה לילה אורה
1?6ז1 0811סע1ו — ארמון

. י מ אנאלית י
מאנגליה מדופלמים מורים בהדרכת

 תל־אביב. ,74 בן־יהודה, רחוב ״קדימה״ לשפות הספר ככית
 המתקימים ולמשתלמים למקקדמים למתחילים, בקורסים

פנויים. אחדים מקומות ישנם הבוקר בשעות
ם הודעה ה□ לתלמידי די י ולהו

ת בכדי ו נ ע י ה ת ל ש ק ב רבים, תלמידים ל
:לתלמידים נוספות אינטנסיביות כתות פתחנו

בשבוע)x5( אחה״צ 4 עד 3מ־ עממיים בתי״ס של ח׳ ז׳, ו׳, כתות לתלמידי )1
אבשבוע>5( בצהרים ו עד 12מ־ תיכוניים בתי״ס של ז׳ ו׳, כתות לגומרי )2

מוגבל. קתה בכל המשתתפים מספר
בערב. 8 עד 4 ומשעה בצהרים ו2 עד 8 משעה : והרשמה פרטים

ם הקץ די ס פ ה ״ ל ד ״ ש ד בו כ
 גדול יום היה שעבר חמישי יום

 הליגה כשאלופת הישראלי, לכדורגל
 הצליחה תל־אביב, ״מכבי״ זו, בעונד,

 .0:2ב־ ״פרטיזן״, קבוצת את להדביר
 שראו המסתכלים אלף 22 כי ספק, אין

 חובבי כל מלבד — בבלגראד וה משחק
 הניצחון את קיבלו -- בארץ ־כדורגל
למע פסקה עמו כי והערכה, בסיפוק

 מספר) שנים של תקופה (אחר שה
זרים. מגרשים על הפסדינו שרשרת

כ״פרטיזך? שיחק מי
מזה, גדול הישג לך אין לכאורה,

 הח־' שלנו הספורט מפרשני שחלק אלא
שח ומספר הואיל כי משום־מה׳ ליט
בבראויל, כרגע נמצאים ״פרטיזן״ קני

 שניה. ממדרגה קבוצה עם ״מכבי״ שיחק
 — כזד, נצחון ל״עוד בדומה משהו

ואבדנו״.״.
 ההפך את הוכיחה המציאות אבל
בקבו כי לגלות, אפשר וכיום בדיוק.

ולא פחות לא שיחקו ״פרטיזן״ צת
היוגוסל הנבחרת חברי 4 מאשר יותר
העו בגביע ישראל את שניצחה בית,
הקבוצה חוזקה וכן ),2:5 ,0:6( למי
 ״נאשר, של השחקנים מטובי שלשה ע״י

 לזלזל שאין משובח הרכב — קרילה״
עיקר. כל בו

יכלו לא שלנו הנכבדים הפרשנים
 בתל־ ישבו הם זאת. לדעת כמובן,

 בבלגראד. התרחש אשר את ו״ראו״ אביב
 אינה הדעות שלכל מסוכנת, דרך זו

 את המכבדת רצינות עתונות הולמת
עצמה.

בנדודי של הגדול יומו
 המזהיר הישגו את לזקוף נבוא אם

 ביו־ בהופעת־הבכורה ת״א ״מכבי״ של
 לא הרי בודד, שחקן לזכות גוסלאביה

 (איש הצעיר השוער אלא זד, יהיה
ם ו״שועלי־שמשון״) ״גבעתי״ ה ר ב  א

 בימי בנם בזמנו 'שניצל י, ר ו ד נ ב
 (כיום בנדורי בדרום. העזים הקרבות

צא ערב בוטח ב״דן״) לחברות מועמד
שה משום בחברת־ביטוח, הארץ את תו

לע יתקבל לא כי טענה, ״דן״ נהלת
 אבל בחו״ל. במשחקיו ייפצע באם בודה
 לרעה עליו השפיע לא כנראה, זה, פרט
 ״ברד״ מול רבה בגבורה עמד והוא

הד 90ב־ שערו על שניתך הכדורים
קות.

נפ ״פרטיזן״ עם בתחרות ההכרעה
 של מבעיטותיהם ,81וה־ 60,־ד בדקות לה

ל הימני הקיצוני א ו מ י ש ל א ר ש  י
ף וראש־ד,קבוצה המרכזי והחלוץ ס ו  י

מוצ התחלה זו היתד, ץ׳. י ב ו מ ר י מ
וההמשך? — ביוגוסלביה לחת

דבוא שאחרה התוצאה
 ידיעת להגיע בוששה ,ב כשביום

 ״:.־קרי׳לה״, עם השני המשחק על כתבנו
 זה, היה אבל משהו״. ״קרה כי חששנו

 השכילו המכבים חשש־שוא. לשמחתנו,
 הפעם גם צדם אל הנצחון את למשוך

גלזר. יהושע של יחיד שער ע״י
 ו״נאשה־ ת״א ״מכבי״ בין לפגישות

הרא במשחק ארוכה. היסטוריה קרילה״
 המכבים ניצחו )5.2.50( בתל־אביב שון
 כי רבים, משום־מה טענו ואז ,1:3

 יודעת אינה פשוט ״נ.־קרילה״ ־ קבוצת
 משפחה ״בכל קורה זה מילא, לשחק.

 נצחונותיהם באו אח״ב אבל הגונה״.
 ״מכבי״ על היוגוסלבים של הרצופים

 נבחרת ),0:5( ת״א בית״ר ),0:4( פ״ת
ולב )1:6( חיפה ״מכבי״ ),0:1( צה״ל

 במשחק־הגומ־ המכריע הנצחון בא סוף
 הסכימו אז ).1:6( ת״א ״מכבי״ נגד לין

המ את יודעים זאת בכל הם כי הכל,
לאכה.

 המשחק נערך זר, שבוע ובתחילת
 מי הותיקות. היריבות שתי בין השלישי

 השאלה היתד, זו — ? הפעם ינצח
צו ואין בקוצר־רוח׳ צפינו שלסתרונה

באיצט־ הצופים 40.000 שגם לומר רך

.סי על ״ישבו בבלגראד העירוני 'דיון
 ״פרטיזן״ על הנצחון לאחר כי כות״,

 בארצו לשם־דבר ת׳׳א ״מכבי״ הפך
טיטו. של

 הפעם גם איכזב לא ישראל אלוף
 ההיו :׳ נפתרה טרם אחת תעלומה אבל
 למד■ אולי או מקריים, הנצחונות שני

נח ? כדורגל לשחק שחקנינו סוף־סוף
 דבר. יפול איך ונראה יה

□ □ ברוכי אי סין הב מקפרי
 בחודש כי היא מסורת כבר כנראה

 כדורגל קבוצות אצלנו מבקרות -יולי
קפריסין. השכן, האי מן

 שיחקה פגרת־הקיץ, בתחילת אשתקד,
התוצ ולפי קפריסין, נבחרת בישראל

 ,3:3 ת״א — (ניקוסיה שהשיגה אות
קפ — ישראל ׳2:2 ת״א — ניקוסיה

מוב הפעם גם כי נראה ),1:3 ריסין
מענין. מאורע לנו טח

בנדודי אברהם
בבלגראד שועל־שנזשון

 אור, תראינה אלו ששורות בשעה
 מלארג־ ״א.פ.א.״ קבוצת אצלנו תתארח

 באליפות רק לא השנה שזכתה קה׳
 הישג האי. בגביע אף אלא קפריסין,

 והתמדה, יציבות על מוכיח זה כפול
 האורחת לקבוצה יתלוו עוד זאת ועל

 — אחרות מאגודות ״כוכבים״ מספר■
 לנו אל הרי — לחו״ל בנסיעות כמקובל

וכלל. כלל באורחינו ראש להקל
 ע״ג חישובים לחשב אסור בספורט

כש גם ומה מדידת־כוחות, לשם הנייר
 אס ואולם כליל. מוכר אינו ד,יריב
 הקרוב, העבר מן מסקנות להסיק מותר

 של כוחו על משהו ללמוד נוכל הרי
 ׳׳מכבי״ קבוצת הקפריסאי. הכדורגל
 זכתה ,1947ב־ באי שביקרה הל־אביב,

מש חמשת בכל משכנעת בצורה שם
בקפ ניצחה ״הפועל״ נבחרת גם חקיה.
 ארבעת מתוך בשלשה )1945( ריסין

משחקיה.
האורחים על משהו

 גם להיות רגלנו צריכה לכאורה,
 לזלזל אין אולם העליונה, על הפעם
אש לקפריסאים שהביאו גורמים, בכמה

 עתה, כן כאו כבוד. של הישגים תקד
טכ ליטוש אורחינו אצל אולי נראה לא
 של חסרונם אולם מלא, הדדי ותיאום ני

 המזורז בקצב ביעילות יטושטש אלה
 המעולה, הגופני בכושרם משחקם, של

 ובפריצתם גבוהים בכדורים בשליטתם
 וללא הברקות ללא — לשער המהירה

״חכמות״.
 ״א.פ.א.״ קבוצת של הראשון המשחק

 ״הפועל״ נגד הקרובה בשבת כבר ייערך
בקפ ביקור־גומלין ישיב אשר בחיפה,

הקרוב. בעתיד ריסין

,12 לילינבלום רחוב תל־אביב, :וההנהלה המערכת כתובת
 אורי : העורך / שיף מידד :האחראי / 136 ת.ד. ,4414 טל'
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