
ספורט

וארור פלצ-יאנלי מתאגרפים
פטיש מכת ברביעי,

האלו קרב את הקדימו חובבים מתאגרפים
ה בקהל רוח מורת עוררו (לשעבר) פים

 פאלא־ בזירה. השנים ניצבו לבסוף צופים.
מכ שרירי, גוף חלק׳ שחור שיער צ׳יאנלי,

 מכורזל, שיער — ארוך שחוריו קצרים נסים
 ז׳ק והשופט, — לבן פס בעלי מכנסים

: החל הקרב לשעבר. אלוף הוא גם לוי,
ב • כו ן סי שו א  המתאגרפים שני :ר

 רעהו. של התורפה נקודות אחר איש מגששים
 להמם מצליח פתע, התקפת ןןורך פאלצ׳יאנלי

 ארוך שמונה. עד סופר השופט ארוך. את
ביעילות. מתחמק פאלצ׳יאנלי מתקיף,

כ0 • ו כ י י  לתקוף מנסה ארוך :שנ
 פאלצ׳יאנלי ריק. בחלל תמיד נתקל יריבו, את

 סופר השופט שוב. להממו מצליח מתחמק,
שמונה.

ה כבמשחק שלא אלא
ה הפעם הסתיים קודם

 לא נכון יותר או משחק,
 בדקה בתקרית: הסתיים

 ,0:2 בתוצאות מובילים כשהחיפאים ,19ה־
 המכבי, להגנת דיאמנט הפועל שהקן חדר
 השופט בצוהר. כחוק שלא נתקל הכדור אך

.11 בעיטת קבע וותר

 בקצב התפתח שלא המשחק, החל כאן
 פתח־ שחקני קצבו: את להחיש מסחרר,

 לשנות בקשו השופט, לעבר התפרצו תקוה
 לכינויי זכה הסכים, לא השופט החלטתו. את

 הורה השופט לבה. השחקן של מפיו גנאי
 מהומה סירב, לבה המגרש, את לעזוב ללבה

 דקות. שתי של ארכה קבע השופט כללית.
סיום. שריקת נפסק. לא הויכוח

במסלול
חוץ סיוע

שח הוגן. היה המשחק
הר תל־אביב מכבי קני
מוח כמעט אזלת־רגל או

ה ברגעים כי אם לטת•
 על עדיין שלטו ראשונים
 51ה־ בדקה הרי המגרש,
 לבקוע החיפאים הצליחו

 ומיד הראשון השער את
 בעזרת הובקע, אחריו

החי השער עונש, מכת
השבי בדקה השני. פאי
 המשחק סיום לפני עית

ל התל״אביבים הצליחו
ההפרש. את הקטין

 הביתה חזרו החיפאים
 של שירתו רמה. בשירה

כו על עלתה פוקס אלי
לם.

שחק סוף בל■ מ
 מכבי קבוצת מלבד

 את השבוע הראתה חיפה
ה מגרש על עליונותה

 חיפאית קבוצה כדורגל
גב חיפה הפועל אחרת.

 על בחיפה במשחקה רה
 תקוה פתח מכבי קבוצת

.0:2 בתוצאות

איגרוף
ב ר ם ק (לשעבר) האלופי

 האיגרוף תחרות של הבכורה הופעת
 שחיכה הקהל הסתיימה. בארץ המקצועית

 סיפוקו. על בא) לא (או בא רוח בקוצר לה
לאר הקופה, את גם לספק היו חייבים עתה

 המתאגרף עובד, דוד נוספת. התחרות גן
 ניצח שלו, את עשה בארץ, היחידי המקצועי

נקודות. לפי בקרב
ש מתאים מתאגרף אחר תרו המארגנים

 פאלצ׳יאנלי, אמלטו בפני לעמוד יוכל
הי היחידה הכתובת לשעבר. איטליה אלוף

 יוון, אלוף לשעבר )29( ארוך שלמה תד׳
 יוצאי של לסבלות קואופראטיב חבר עתה

סלוניקי.
 לפני הזירה את שנטש לשעבר האלוף

ל חבריו אולם קימעה, היסס שנים, עשר
 מגבית, ביניהם העבירו הם התלהבו. עבודה
להק לארוך אפשרו אימונים, אולם שכרו

 אחד בלבד. לאימונים שנותר הזמן את דיש
 — כפרס שיכון למתאגרף הבטיח אפילו מהם

ה של שמם ירומם בקרב, שינצח העיקר
מסלוניקי. השרירים בעלי חברה,

 הגיע. הגדול הערב טכני. נוק־אאוט
 חבריו ז מופתי סדר שרר הזירהטרון באולם

 רק מתנדבים. סדרנים להיות הפכו ארוך של
של קרבות שלשה פגום. הסדר היה בזירה

 את השופט מפסיק בלסת, פטיש מכת סופג
 בנוק־ מנצח לשעבר האיטלקי האלוף הקרב.
טכני. אאוט

 יוצאי ארוך, של חבריו שהכינו המסיבה
לשווא. היתר, יוון׳

רגל כדו
הדין יום

 המעולים משחקניה אחד היה פוקס אלי
 את הציל רבות פעמים תל־אביב. מכבי של

 התווך עמוד שימש בטוחה, ממפלה קבוצתו
ל פוקס בין האידיליה אולם הגנתה. של

ה מאמן עם הסתכסך אלי הופרעה. קבוצתו
הפ הממושך הריב הלוי, בית ג׳רי קבוצה

מש על לרעה השפיע הקבוצה, לאמוני ריע
 אלי ללכת. חייב היה מהשניים אחד חקיה.
עזב.

 הציעה ההזדמנות, על קפצה חיפה מכבי
 שלה. הכדורגל קבוצת מאמן להיות לאלי

 מתאימה וילה הכרמל על קיבל הסכים, אלי
 מכרעת: מטרד, לפניו היתד, באמוניו. והחל

 כך קבוצתו של המשחק רמת את להעלות
 תויכיח תל־אביב, מכבי קבוצת את שתנצח

 המאמן על פוקס המאמן של עליונותו את
בית־הלוי.

 הושגה השבוע רמה. כשירה הכיתה
 קבוצת גברה ביפו באסא במגרש המטרה.

 בהנהגתו חיפה׳ מכבי
 מרכזי כחלוץ פוקס של

 במקום עתה עד שעמדה
ירי על בליגה, השביעי

תל־אביב, מכבי בתה,
 שנים משך הארץ אלופת
.1:2 בתוצאות רבות,

בהת נמצא ארוך :שלישי פיכוכ •
 מהלומתו את להנחית מבקש מתמדת, קפה

 לא לפאלצ׳יאנלי פעמיים. מצליח האדירה,
ניכר. נזק כל נגרם
 פותח פאלצ׳יאנלי רכיעי: סיכוכ •

 את לסיים רוצה שהוא ברור מחץ. בהתקפת
 פעמיים מופל ארוך מידי. בנצחון התחרות

שארוך לאחר השניה, בדקה הזירה. לקרשי

 של הספורטיבית המשלחת את לחזק כדי
הסטו למשחקי היוצאת הסנוודנסים אגודת
 ארצה לקרוא הוחלט בסן־סבסטיאן דנטים

 עתה הלומדים ישראליים ספורטאים לשלושה
 למרחקים רץ גליק, אריה :לארץ בחוץ

 הודף חבס, ברוך בניו־יורק. הלומד קצרים
 ולטניסאי בלוס־אנג׳לס הלומד כדור־ברזל,

בלוס־אנג׳לס, הוא גם הלומד בונסמן, יעקב

ל. י
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 בקרב והתיכונית הכללית ההשכלה את להפיץ במגמה
 מכריזים אנו עממיים. במחירים הצבור שכבות כל

:בישראל במינו מיוחד מבצע פתיחת על בזה

ה ח ה הנ ל דו ת ג  לקורסים יוני חודש משך הנרשם תלמיד לכל תינתן 35״/״ כ
: לקראת שלנו המיוחד למוד־בית בשיטת המכינים ומקצועות

הבגרות בהינות המוקדמות הבחינות
בישראל. והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות חיצוניים לנבחנים

ע ; ר 1 כ 1 1 ד
לזכותנו שנה 25 בת התמחות *

אוניברסלי אופי בעלת למוד שיטת *

הקורסים במסגרת במלואו למוד חומר *

בזמן וחסכון אינדיבידואלי טפול *

לרשותך. אחרים רבים ויתרונות אלה כל
ומדריך למודים תוכנית פרטים, לקבלת זה תלוש בצרוף המבצע מטה אל בהקדם פנה

ם נ ת, כד וללא חי ו כ י חי ת .להלן המלאה הכתובת לפי ה

העברי הממו
ניחשציס [!!שנלר! צד״ולאד!

ירושלים ,2 בן־יהודה רח׳ ,1259 ד. .ת.

5 הבנקים רחוב :חיפה 15 רוטשילד שדר׳ : תל־אביב
28 כאנוק רחוב : נצרת 19 הרצל רח׳ :נתניה

------------------------------;—•״:--------------------------------------- שמי

-------------------------------------------------------------------------- כתובתי

----------------------------------------------------------------- ל בקורס מעונין

*
 התיעצות לשם לראיון ומעונינים תלמידים יקבל ויסברוט א. מר המכון מנהל

: הבאים במועדים במשרדינו אישית
21.6ב״ ג׳, יום — נתניה 19.20.6ב־ א׳, יום — חיפה

22 ,23.6ב־ ך, יום — תל־אביב
המחוזיים. במשרדינו לפגישה והרשמה נוספים פרטים
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922 הזה העולם


