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במת על בליל־שבת הופיעו ו״הכח״
קרבות בשורת ביפו ״יפאור״ קולנוע

ראשון מבחן־פנימי ישמש שנועדו
באיגלוף הישראלית הנבחרת לקביעת

השלישית. המכביד, למשחקי
ר,שערו־ מן קט לרגע נתעלם אם

 זו, תחרות של חלקה מנת שהיתר, ריר,
מס ראינו כי להודות׳ עלינו יהיה הרי
מוכש מתאגרפים של מבוטל לא פר

 חבלי־ בין רבה יכולת שהפגינו רים,
 עויל זד, יהיה לצערנו אולם, הזירה.

ספור הופעה שאפף מה מכל להתעלם
 את רבה במידה• וטישטש זו טיבית

המפעל. של הכללי הרושם
 רפואה מקדימים כשאין

למכה...
 כאחד ומעולם מאז ידוע האיגרוף

 ואין ביותר, המלהיבים הספורט מענפי
 לעתים מאבד המסתכלים שקהל פלא
 צריך זה פרס עצמו. על השליטה את
 התחרות, למארגני ברור להיות היד,

תחי בכוונה ממנו התעלמו הם אולם
לבוא. אחרו לא והתוצאות — לה

 הוצפה הקרבות פתיחת עם כבר
את הקיפו אשר אנשים׳ עשרות הבמה

על־גלגלים אינצידנט
 מסע־האופנייס ה״טור־דה־פרנס״,

 הרבה השנה איבד בעולם, הגדול
 שפרץ רציני סכסון עקב מגדולתו

צרפתי. וקהל איטלקים רוכבים בין
 בהרי־ עבר כשמסע-האופניים

 הרוכב לפתע הותקף הפירנאים,
 ע״י ברטאלי ג׳יני המהולל האיטלקי

 מקלות שתקע פרוע, צרפתי קהל
בקבו בו והטיל אופניו גלגלי בין
 המירוץ את עזב ברטאלי קים.

 לאות־ נהגה וכמותו לאות־מחאה
 האיטלקית. הנבחרת כל סולידריות

הגבו ל״חלונות הגיעו הסכסוך הדי
 הריצה מתוחים דיונים ואחי הים״

 אגרת־התנצלות הצרפתית הממשלה
לרומא.
 ברווח יצא מי אתם היודעים אך

 הצרפתי־איטלקי הסכסוך מן נקי
 פרדיננד השווייצרי הרוכב ? הזה

הס ימי בדברי יירשם אשר קובלר,
 ה״טור־דה־פרנס״ כמנצח פורט
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 שינסה סדרן באין עבריה, מכל הזירה
 הרעה נפתחה מכאן משט. להרחיקם

 והמריבות, הקטטות מקור היה ופה
 מן אורינטליים״ ״מחזות מלווות שהיו
 הועלו אשר המובהק׳ היפואי הסוג
 שקדמו בימים זו במה על ספק בלי

 פרט זהו אולם למלחמר,־השחרור.
בלבד. קטן

את העלו זו תחרות מארגני אם

 פחות הרבה הרי הקהל, של חמתו
אנשי־העט. דעת את הניחו מזאת

 להתאזר עלינו היד, לבמה כשהגענו
 על לשבת כדי העזה, של גדושה במנה
 ולה־ הפנויים הכסאות משלושת אחד
 ואבק, טיח המלא השולחן על שען

התח של בסיומה תחתיו שהתמוטט
 ״מאושרים״, היו שישבו אלה ברם, רות.

 בעוד נתפסו הכסאות שאר כל בי
צלמים ועוזריהם, שופטים ע״י מועד

 מ״העולם ידידינו (זולת ונושאי־כליהם
 נכבדים, מוזמנים וסתם הזה״!...)

נכבדים... ופחות
״תוצרודחוץ״ מהלומות

היתד, כי ושכחנו כמעט כן. או,
 מוצלחת ותחרות איגרוף, תחרות גם

 הודות במיוחד בחינות, וכמה מכמה
 מאירופה חדשים מתאגרפים למספר

בשו יפה נקלטו אשר וצפון־אפריקה,
ו״הכח״. ד,״מכבי״ רות

גבי את להזכיר עלינו אלה בין
 שקיבל ,18 בן בודפסטי צעיר הלד,

 האיגרוף תורת את
המ מגדולי מאחד
ה היהודיים, אמנים
. הדלר: זיגי הונגרי ״ ו

אלכסנד אלוף את
 מיאלי לשעבר, ריה
 שהופיע ,32ה־ בן

ב לכן קודם כבר
 ה״מב־ בכינוס ארץ
 ואת ; 1938'ב בי״

 בן־ח־ים כהן, משה
|1|| ,18ה״ בני וטובול

 ■ וש־ ממרוקו, כולם
 עתיד בעלי לשתם

בזירה.
לע שאין כמובן,

 גם ״בשתיקה״ בור
 מתאגר־ מספר על

 אשר מקומיים, פים
 חלקם את תרמו

 להעלאת בעין־יפה
 הספורטיבית רמתה

 מתוך התחרות. ש;׳
ד,הי יצויינו אלה
ומר וייספיש פנים
 והתל־ עובד, דכי

 ובך פיפקו אביבים
שב הצעיר יהודה,
חבורה.

 עכשיו לא אם
ז אימתי -

 כאמור זו היתר,
פני תחרות־מבחן

וב ראשונה, מית
עד נהיה עקבותיה

 בין משותפים מבחנים לשורת עוד ים
ו״הכח״, ״הפועל״ ״מכבי״, מתאגרפי

הכדורסל קכוצת
ניצח היס

וייספיש והחיפני (שמאל) יום־טוב הכדורגלן
חועילח לא השמאלית

הימאים סל על הסתערות
התידדו והציבילים הצבא

הל נבחרתנו של הסופית קביעתה לשם
אומית.

המתאגר 16מ־ אחדים כי ספק, אין
 מועמדים הם בליל־שבת שראינו פים

 בדבר והנוגעים זו, לנבחרת רציניים
 של מידי חיסול על לתת־דעתם חייבים

 שנתגלו והחולשות, נקודות־התורפה כל
ר,גל ״החומר הקרבות. במשך ושם פה
 זקוק הוא אולם מעולה, הינו מי״

הר־ ולתשומת־הלב לשכלול לליטוש׳
אוייה.

בי כיום מבדילים שבועות■ כששה
קצר, הזמן המכביד,. פתיחת לבין נינו

העומ האנשים מרובה. והמלאכה איפוא,
 לגשת מצווים האגרוף ענף בראש דים
יאח פן ומעשית, שיטתית לעבודה מיד
המועד. את רו

סל: ר שנשכח הענף כדו
ביו המפותחים הספורט מענפי אחד

או לשמוע מרבים שאין בישראל, תר
מפוז המגרשים הכדורסל. הוא דותיו,

 השחקנים וכפר, עיר בכל בשפע רים
 אין זאת ובכל — בקביעות מתאמנים
למ שאין מעגל־קסמים, זהו משחקים.

אחרת. במדינה דוגמתו צוא

הים חיל של
ביבשה

 של לעמקה לחדור מנסים כשאנו
מוח באדישות נתקלים הרינו הבעיה,

 ״מכבי״ מרכזי בין הרופף המגע לטת.
והתו במעט לא בכך אשם ו״הפועל״

 נאלץ החובבים ציבור כי היא, צאה
 יזמה פרי בזדדות, בהופעות להסתפק
פו ענף של לתועלתו שאינן פרטית,
זה. פולרי

קשה... המצב
 אחד לנו צפוי שבועות כששה בעוד
התח — בכדורסל הקשים 'המבחנים

 המכביד,. במסגרת הבינלאומיות רויות
 מצב כי ברור להיות צריך לכאורה,
 להמשך יכול אינו הנוכחי הדברים
 ישנם לצערנו, אך רב, זמן זו בצורה
 וחבל אחרת. הסבורים אנשים כנראה
העליונה. על שידם

תקווה ישנה אולם
 רק לא סובל זה אבסורדי ממצב
 בפרט, הכדורסל וענף בכללו, הספורט

הזה״. ב״העולם מדורנו גם אלא —
 אנו מרבים מדוע פעם, לא שאלונו

 אתלטיקה שחיה,^ כדורגל, על לכתוב
 בכל מים פינו' וממלאים — ואיגרוף

 של מעמודי־התווך אחד לכדורסל, הנוגע
 כי דומה אולם במקומה, שאלה הספורט.
ס־ בתכלית פשוטה היא התשובה כ

 - מ כ אמרנו לכתוב. מה על ואין ט ע
 משהו, זאת בכל מזדמן לעתים כי ט, ע

 בשעה הרי ביותר, מענין לא גם ואם
 בדגי־ להסתפק נאלצים לויתנים, שאין
רקק.

 בימים התמודדה חיל־הים קבוצת
 והודות — חדרה ״הפועל״ עם אלה

מעג תמונות בשתי קוראינו זכו לזאת
 הימאים ומקופח. נשכח מענף ינות

 המלאכה אח יודעים הנם כי הוכיחו
 גילו בו קצר, מאבק ולאחר ביבשת גם

 זכו בקליעותיהם, ודייקו טכנית עדיפות
 הספורטיבית האתית־, .20:42 בשיעור
 שוב, הוכיחה המשחק בשעת ששררה

תקי והציבילים הצבא בין היחסים כי
 לבין האזרחים בין מאשר — יותר נים

עצמם...

תיקו...
 במש־ ת״א ״מכבי״ של נצחונו

 או־ בעיר ביוגוסלביה, חק־הפרידה
בתכ מאזן'מחר יצר ),1:3( שיאק

: לית
זו, במדינה משחקיהם 11 מתוך

 וסייבוו 4ב־ נוצחו ,4ב־ המכבים זכו
 נסתכם בזאת׳ די לא ואם בתיקו. 3

.18:18 — בתיקו השערים יחס גס
יכ לא ויוגוסלביה ישראל אכן,

לזו. זו לו
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