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שחק בי - רומא לאציו מ כ ב מ בי א ל־ ת

מכבי שער על איטלקית התקפה
שנה אלפיים אחרי

 בך בבית. כמו והתנהגו הצרמוניה בכל
 זר, אחריו, ענו והכל פזמונים, שר דרור
נעים. יותר הרבה אבל דיפלומטי, פחות היה

ם ל מ כו רד וו
 איזור־ רומאנו, בסורו נערכה התחרות

לאיטל מוסוליני שהקים המפואר 'הספורט
 ארבע, בשעה א׳ ביום החלה היא קים•

 לאציו איש. אלף 25 בן קהל בנוכחות
 (שוער), פאציו דה : הבא בהרכב התייצבה

 נ׳ד פואין, (מגינים), סנטיימנטי אנטינאצי,
 וזיולו, ברדטן, בורינו (רצים), סאטי באניני,

(חלוצים). פונטאנסי פארולה,
 בהרכב הראשונה במחצית הופיעה מכבי

(מגי ליטבק מתניה, (שוער) בנדורי :הבא
 (רצים), בךדרור שניאור, טוריקה, נים),

 מרי־ סטודינסקי, גלזר, גולדשטיין׳ ישראלי,
(חלוצים). מוביץ

 לפלא ענות־חלושה. בקול נפתח המשחק
קבו שתי יכולות כיצד הצופים בעיני היה
 רציני רצון ללא המגרש על להסתובב צות

 הראשונות הדקות בעשר חברתה. את לנצח
נרדמו. הכל כי היה נדמה

 מסויימת. התנערות נראתה מכן לאחר
 שער את לפעם מפעם סיכנו מכבי אנשי

 גלזר שייע של נהדרת הסתערות היריב.
 הכדור. את הדף השוער אך .תשואות, קצרה
 בעת בשנית. ונהדף בשנית בעט שייע

 האיטלק■ השוער תפס השלישית, הבעיטה
המגרש. לאמצע ומסרו הכדור את

 הראשונה, המחצית סוף עד ואילך, מכאן
 לאציו ושחקני והתעייפו, מכבי אנשי הלכו

 ומקרוב. מרחוק השער את להחטיא הוסיפו
 בנדורי עמד החטיאו, שלא המעטות בפעמים

סוערות. תשואות קצר בפרץ,
ה ע ב ר שויקנו א
 ההבדל היטב נראה כבר השניה במחצית

מת הנהנים המקצועיים, לאציו שחקני בין
הישראל־יב, השחקנים לבין משובחים, נאים

 ספגה לא בנם רק מכבי. שער על עזה
הגורלי. השער את הקבוצה'הישראלית

 שינו אשר חדשות, פנים בלטו בלאציו
 קנו האיטלקים לחלוטין. הקבוצה הרכב את

 כי טוענים המכבי ואנשי שחקנים, ארבעה
 דולר. מיליון מחצי למעלה עלתה רכישתם
 פארולה גראנדה איל היה שנרכש הראשון
 שלו, בימי־הזוהר שהיה הגדול), (פארולה

 עד תוקף. מרכזי רץ הארבעים, בשנות
 — ביובנטוס פארולה שיחק אשתקד עונת

תפ מילא — איטליה בקבוצות המהוללה
 מקשר היה זה במשחק ימני. רץ של קיד

 שנקנה ג׳ובאניני, הבלם הוא השני שמאלי.
 במחיר אינטרנאציונלה, איטליה מאלופת

 א בנבחרת פעם לא שיחק ואשר עצום,
הש הרץ הוא השלישי וכבלם. כמגן טליה
 עתיד לו חוזים הכל אשר סאסי, מאלי
 187( גבה־הקומה הדני הוא הרביעי גדול.
 מיובנטום. הוא אף שניקנה האנסן, ג׳ון ס״מ)
ב נתון והיד, היות הפעם, שיחק לא הוא

 הביע הוא אולם קפדני. אימונים משטר
 שיהקו שהמכבים אמר המשחק׳ על דעתו את

 יותר. פשוט היה ומשחקם היות יותר, טוב
ה גלזר. לדבריו, היה׳ בישראלים הטוב
ג׳ובאניני. הבלם, היה באיטלקים טוב

יתרון גילו לאציו שחקני :לסיכום
 הם החטיאו משום־מה אולם מובהק. טכני

 הקבוצות בשתי לשער. הבעיטות כל את
 יחס החלוצים. מן לשחק המגינים היטיבו

3( הקרנות  יפר. משקף לאציו לטובת )7:
 שחקני הגנת מהותו. ואת מהלך־המשחק את

 מצויי- היתד, השניה, במחצית בעיקר מכבי,
 הן הצדדים משני האפסיות התוצאות נת.

לאציו. לחלוצי כשלון שלנו, להגנה ניצחון
0 ? לדבר יש מה  מלא טוב יותר 0:
כלום.

 הפעם זו מצויין. במצב־רוח היו החברה
 קבוצה באד, שנה אלפיים אחרי הראשונה

 שער־טיטוס. בצל כדורגל לשחק עברית
 פחות מקום טוורה, בוויא אסטור, במלון

 שררה הקבוצה, השתכנה בו מפואר יותר או
 שייע זו. מרוממת היסטורית הרגשה

 ראש־תינוק בגודל אפרסקים הרף ללא סחב
 שנצטווה המלצר, מן אגסים סחט ישראלי,

 כולם את בידח שניים, שניים אותם להגיש
שיי;-. לחובבי הידועות שייע׳ מסוג בהלצות

 מי מסיבה. נערכה הישראלית בצירות
 והגברת ששון אליהו הציר ? שם היה לא

 הצנועה בדירתם האורחים את קיבלו ששון
 עמדה מטופשת פקידה צנועה. באמת —

 לשם, שנקלע ישראלי כל ושאלה בפתח
זילזלו החברה אולם טוב. יותר הרבה

מגן מכבי :חופשית מכה
דולאר חצי־מיליון

 שני־ ליטבק גולדשטיין, לרגע. אפילו יממנו
 על הם אף היו ובן־דרור מרימוביץ אור

למדי. גרוע היה ישראלי אולם הגובה.
 לאציו ניסתה האחרונה הדקה במחצית

התקפה פיתחה אחד, בשער לפחות לזכות

 רק שבאו כנראה לשם. הוזמן באמת אם
 אוסף■ את כללו הם שכן שהוזמנו, אלה

 עובדי־ כל סגל־עובדי־הצירות. של הכשרונות
 התור, לפי שרו כולם :זמרים הם הצירות

 העשן בגלל במקצת, צרודים שהם והתנצלו
שרים הם כרגיל אבל החדר, את שמילא

 ■ לפתח מספקת הזדמנות קיבלו לא אשר
 מחצית אותה כל במשך הגופני. כושרם את

לוא מכבי, של השער ליד המשחק התרכז
 את שעשה והשוער המצויינת ההגנה מלא

הסי כל לישראלים היו באמונה, מלאכתו
ועין. בשן לצאת כויים

 במשך אך גלזר, היה מכבי בשחקני הטוב
 לקבל ממי לו היה לא השניה המחצית כל

האי מן שניים כדור. למסור ולמי כדור
משו ולא עיניים בשבע עליו שמרו טלקים

הארץ> <על ובגדודי שניאור
ראש־תינוק בגודל אפרסקים
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ספורט כדורגל
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נוה בוודאי, היו, בארץ הכדורגל חובבי
 מיוחדת בתחרות לחזות בהמוניהם, רים

 עובדה׳ אולם רמלה. בקרבת שנערכה במינה
 המשחק : זאת מלעשות בעדם מנעה קטנה
מעשיחו. במחנה,־ד,אסירים נערך

 המחנה דיירי נתנו לא כן שלפני בלילה חי
— המחנה, מפקד אותם שמכנה כפי — ״

נועזות. בתוכניות עסקו לעיניהם, שיגי׳
 תוכניות־ אלא בריחה, תוכניות אלו היו לא

 ד,'.־ בראש הסוהרים. נבחרת על נצחון
 כסופת- התמירה, דמותו בלטה תכננים
 שוערה שהיה מי ברגר, יצחק של השיער,

העברי, הישוב של הלאומית. הנבחרת של
 מלאים היו ר,״דיירים" רבות. שנים לפני

:הנושי״ד, האימרה על חזרו אופטימיות. 1
כולד, אינה ברגר, משחק בה קבוצה, «כל
לנצח.״ שלא

האמרה הסוהרים. על הסתערות
סקרו המשחק בראשית עוד הכזיבה. לא >'
הנעו שערי־המחנה את לסירוגין ה״דיירים״ י

 לרווחה שנפתח שער־הסוהרים ואת לים
נבחרתם. הסתערות בפני

 של הראשונה המחצית נסתיימה כאשר
 ה״דיירים״׳ לטובת 14:1 בתוצאות המשחק .

 להרגיז כדאי לא ״חברה, : מהם אחד העיר
הסוהרים.״ את 4

 שמפי ואפשר פרי, נשאה שהערה אפשר
 כל על מרץ. בהם נסכה הסוהרים של לתם
השנייה, המשחק במחצית הסתערו הם פנים

881 הזה העולם

 התחרות את סיימו נוסף, שער הבקיעו
.14 •־ 2 בתוצאות

שחייה
שיאים מירוץ ה

 ספורט־השחייה חובבי שעיני בשעה בה
 בה איטליה, לטורינו, נשואות היו בעולם
הח אירופה, אליפות על המשחים נערכו
 הסתערות לערוך מכבי שחייני גם ליטו

 באו הם הישראליים. השיאים על מימית
 של בריכת״השחיה התכנסו הארץ, ■מכל

מעריצים. מאות של המון לעיני רעננה,
 חתירה מטר 50 — הראשון במשחה כבר

 ברית- של הצעירה השחיינית שברה —
 ש־אד, את ריבנר, שושנה מכבים־עתיד,

 :חדש שיא השיגה * הקודם׳ הישראלי
 המשחה לפני ספורות דקות שניות. 32 5

סיר בטוב, שלא עצמה את שושנה הרגיש־,
 הרגיע מאמנה אולם לבריכה. להיכנס בה

תצליח. היא כי אותה שיכנע אותה,
 במשחה וקצובה. מהירה שחייה

חופ בשחייה מטר 800 של למרחק — הבא
 שחיינ־ס. ששה המים לתוך זינקו — שית

ית הסתמן הראשונים ברגעים כבר אולם
 שחיין הוא אף — טראובר עמי של רונו
־,מ שחייתו ברית־מכבים־עתיד. של צעיר
 קהל־הצוסים׳ את ריתקה ,ור,קצובה הירה

שיא יושג הפעם גם כי תקווה בו עוררה

חדש. ישראלי
המשחה נסתיים כאשר :הושג השיא

 דקות, 11 של זמן שעוני־השופטים הראו
 דקות, 11 — הקודם השיא שניות. 48,5

 שבע־עשרד, משך שייך היה — שניות 52
יאגו. החיפאי לשתיין שנה

 קהל־ה־ הקיף כאשר התחרויות, בסיום
 העיר הקורנים, הספורטאים את מעריצים
ש מאד ״חבל :בחיוך בוך נחום השחיין
בהתאח והפועל מכבי נציגי בין הסכסוך

 להתמודד לנו מאפשר אינו השחייה, דות
 לשבור יכולים היינו הפועל. שחקני עם
ישראליים.״ שיאים כמך, עוד

במסלול
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 יתקיימו לא שהשנה ברור כמעט •
 :הסיבה בכדורגל. והליגה משחקי־הגביע

 ונבחרת תל־אביב מכבי קבוצת של נסיעתם
לחוץ־לארץ. פתח־תקוה הפועל—מכבי
 יוכלו לא הבאה השנה מחצית במשך •

 במשחקו לחזות הכדורגל ספורט חובבי
 נבחרת־ של הנצחי שוערה חודורוב, יעקב של

 הפועל מרכז של וועדת־המשמעת ישראל.
הבלתי התנהגותו עקב כי השבוע פסקה

שניות. 33,2 היה הקודם השיא *

האח מסעה בעת חודורוב, של ספורטיבית
 ייאסר בבולגריה, הפועל קבוצת של רון

 תל־ הפועל קבוצת במשחקי להופיע עליו
 ישראל, נבחרת של משחק בכל או אביב,
חודשים. ששה במשך לה, מחוצה או בארץ
הישראלי הקהל יזכה הבא בחודש •

 קבוצות־כדורגל שתי של ממשחקן ליהנות
התורכית הקבוצה :מעולות חוצלארציות

 המחזיקה הבולגרי, הצבא ונבחרת בשיקטאש
בולגריה. באליפות כיום
 שירד זאטופק, אמיל הצ׳כי, הקטר •

בתח מ׳, 5000 למרחק במירוץ הפסים מן
 כי השבוע הוכיח אירופה, אליפות רויות

 השיא את שבר הוא ברגליו: כוחו עוד
 עבר מילין, 3 למרחק ריצה של העולמי

 — שניות 132 דקות, 13ב־ המרחק את
גרין. האנגלי של משיאו פחות אחת שניה
 אשר קלה, באתלטיקה העולם באליפות •

הצרפ הנבחרת רצי גילו שוייץ, בברן, נערכה
 במי־ : הבריטיים לרצים כבוד של יחם תית

האנג הנבחרת הגיעה X 4 400 רוץ־ר,שליחים
 אותה, פסלו השופטים אולם ראשונה, לית

של הרצים אחד כי ההונגרים שטענו לאחר
ש הצרפתים בריטי. רץ ידי על הוכשל הם

 מסרום הנצחון, זרי את קיבלו שניים הגיעו
לאנגלים. כן אחרי
 תל־א־ מכבי קבוצת של יציאתה ערב •
ה למזכיר ספורט חובב פנה לאירופה ביב

 דרוש אם אותו שאל ד,מאירי, יצחק קבוצה,
 השערים את שיספור מיוחד מזכיר לקבוצה

 עצמי «אני : קולעת תשובה קיבל הנספגים,
 הראשון המשחק שמונה.״ עד לספור יודע
הו לעיל) נראה רומא לאציו נגד מכבי של
טעו. שניהם כי כיח


