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מעשני□
ל לי ג

 ביקשו תל-אביבי, בקיוסק
 אחר בזה פועלים, שלושה

 בבית־קפה גליל. את זה,
ב גברות שש עישנו חיפאי
 המישה גליל. רבה הנאה
 נוסעי ואחד עשרים מתוך

ל !מרעננה שנסע אוטובוס
 בכיסיהם החזיקו הרצליה

גליל. ובפיותיהם
 שנערכו אלה בזק מחקרי

 הוכיחו הארץ ברחבי השבוע
 היא גליל : ידועה עובדה

וריח עדינה טובה, סיגריה
ניס אותה סיבה, ועוד נית.
 שולמית הבית עקרת חה

 היא ״גליל :(למעלה) תבור
 הזיל. במחיר היקרה הסיגריה

פרוטה!״ 250 — אחת קופסה

ספורט
כדורסל

ד ל מו ־ ג ח ח מ ש
שח שמעו 1954 של חג־המולד פעמוני את

ב תל־אביב מכבי של הכדורסל קבוצת קני
 עם יחד לרגל עלו אליה בלגיה, בירת בריסל,
 ליטול אחרות מארצות מצטיינות נבחרות

זו. בעיר המסורתי חג־המולד בטורניר חלק
 טורניר באותו תל־אביב מכבי של משחקה

 נסתיים 4 רויאל החזקה הבלגית הקבוצה נגד
 מי כל .11:18 בשיעור הישראלים בהפסד
 יחוש כדורסל משחק בחייו אחת פעם שראה

 בלתי־רגיל. ריח נודף זו מתוצאה כי מיד
 משחק אותו גם שהרי מקרה, זה אין ואכן,

 מכבי ששחקני לאחר בלתי־רגיל, מאד היה
 שנועדה הכדור" ״הקפאת בשיטת בו נהגו

 כידרור ידי על בידיהם הכדור את להשאיר
 לפתח מבלי לשחקן משחקן והעברה מופרז

 זה במצב כי סלים, לכבוש שתכליתו קרב
 שלא העדיף היריב לידי ליפול הכדור עלול
,לסל. להשליכו יאחר

 כל כי השוטרים נוכחו מהרה עד אולם
 רב במשחק לחזות הוא לעשות להם שנשאר

 מופתי׳ נימוס גילו יפו שחקני המתיחות.
 מיהרו השיפוט, טעויות על בשקט הבליגו

בק בצרוף שנפגע יריב לכל עזרה להושיט
המנצ ליריביהם בהפסקה שלחו סליחה, שת

 מגש נושא מלצר המגרש, במרכז שנחו חים,
למ התאפקות, גילה הקהל אפילו תה. כוסות

 בכל כה עד נוצחה יפו שמכבי העובדה רות
הליגה. סיבובי ארבעת

 ?״ מזה לי יוצא ״מה הראש. על הכל
 נימוסים, למדו ״הם מר־נפש, בולגרי שאל
לשחק.״ שכחו אבל

 אסתר, היתד, המשחק מן שאוכזבה היחידה
 אברהם בית״ר חלוץ של הבלונדית אחותו
 : המשחק בתחילת שהצהירה לוי, (חולי)

יהיה לא אם חותכת אני שלי הראש ״את
״ !2:5

 ממעשה למנעה היה יכול נוסף ביתרי שער
לזכות 2:4 רק היתר, התוצאה זה, שטות
ביתר.

 של חמתו את עוררה זו הקפאה שיטת
ש אחר שבמשחק כך כדי עד הבלגי הקהל
 החלה מכן׳ לאחר וחצי כשנה בבריסל נערך

ה עם לנהוג אחרת מארץ אורחת קבוצה
 החל ואז הכדור הקפאת בתכסיס בלגים
 .1954 טורניר את שכח שלא הבריסלי׳ הקהל

 !—י—ב—כ—״מ : במקהלת־מחאה לשאוג
״י—ב—כ-—מ ל נרדף הפך ״מכבי״ השם !

 זה. מעין ובלתי־הוגן שתמטני משחק צורת
לפני יצאו כאשר לפיכך, הכבוד. כל

מעון
ר ״פאול״ פ ס שומים ב הני

 האחרונות בשנתיים ניגבו ל״י אלף 75
 מסכוס שלישים שני כדורגל. משחקי על כמם

לעיריות. — ושליש האוצר, לקופת זרמו זה
 בישראל התיאטרונים משוחררים ״מדוע

 הספורט שעל בעוד ושעשועים הכנסה ממסי
מו — ומבדר עממי חינוכי, פחות שאינו —
ב הגבוה ברוטו) מההכנסות 257(״ מס טל

בית״ר* לטובת שער הבקעת אחרי מתחבקים ובר-ציון חולי
הדשא על תת כוס

טור לאותו תל־אביב מכבי שחקני שבועיים
 עמדו קהל, אותו ובפני בריסל באותה ניר׳
מתחרו בכבוד לצאת : כפולה משימה בפני
 שגלה כבודם את כמו־כן ולהחזיר אלו יות

שנתיים. שלפני בתחרויות
 עמדו התוצאות, שמוכיחות כפי ואומנם,

בסי :הכפולה במשומד, בכבוד מכבי שחקני
 בתוצאה 4 רויאל מאותה נפרעו הראשון בוב

 ולמרות )29:64( אחריה להרהר שאין מוחצת
 לאחר עליהם שבא חודו־של־סל על הפסד

 יוון, אלופת פנהלהיוס, נגד במשחקם מכן
 בביתם הראשון המקום את לעצמם הבטיחו

 היא מפראג. ספרטק נגד הגמר למשחק ועלו
 ,.43—50 בתוצאה מרתק מישחק אחרי נוצחה,
 ביתרון הובילה הראשונה שבמחצית לאחר
).20—30( גדול

כדורגל
ת וגדיך ע ד ד ל סי פ ה ל

 הלאומית, לליגה יפו מכבי קבוצת כשעלתה
ה כתבי אגודת יו״ר פט, בן־ציון התנבא
הל בליגה מקום אין יפו ״למכבי : ספורט
ספורטיבית.״ התנהגות להם אין אומית,

 שאם יפו מכבי שחקני הוכיחו השבוע
 את הנה פסגה, קבוצות לנצח למדו טרם כי

 למדו. גם למדו הספורטיבית ההתנהגות סוד
 ערכה המפנה, על ידעה שטרם המשטרה,

 היפואים התמודדות לקראת מקיפות הכנות
הקבו שלשתי מאחר תל־אביב׳ בית״ר נגד
ה התלהבות של מפואר עבר יחד גם צות

מכו המקובלים. הספורט מגבולות חורגת
כש המגרש את הקיפו ירוקות שיטור ניות

 אלפי ארבעת בין מתערבים שוטרים עשרות
תורפה. נקודת לכל לחוש נכונים הצופים,

הל באוליפיאדת נהגה דומה בשיטה *
 נגד במשחקה הסובייטית הנבחרת סינקי

 צפוי היה שנצחונה האמריקאית הנבחרת
מראש.
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 ?״ הרגיל ממס־השעשועים אחוזים חמישה
 ראשי של מפיהם ונשמעה שחזרה זו שאלה

 תשו־ לעורר באה לא לכדורגל ההתאחדות
 חד־ בהחלטה מלווה היתה היא בלבד. מת־לב

 הבלתי־צודק המם יבוטל לא אם משמעית:
 לכדורגל ההתאחדות תבטל ספורט, מפעלי על
זה. פופולארי בענף הפעולות את

 בהזמנת הצורך על לדבר שמרבים שעה
 של וליטושה אימונה לשם החוץ ,מן קבוצות
 למוסקבה, נסיעתה לקראת ישראל נבחרת

 הקבוצות ביקורי כל כי המספרים מוכיחים
כס בגדעון נסתיימו בישראל החוץ־לארציות

הבול כאודרניק מזהירה קבוצה גם חמור. פי
 אלף 13 בסך גרעון למנוע יכלה לא גרית
 ל״י 5600 כלולות בו למארחים, שנגרם ל״י

 כמו הטוב׳ במקרה ואף כמסים. ששולמו
 על ויוגוסלביה ישראל נבחרות בין בתחרות

 מכסימאלי, קהל שמשכה העולמי, הגביע
הת מהן ל״י, אלף 64 ברוטו ההכנסות היו

 סכום הרמת־גנית והעיריה האוצר לשער גלגל
י ל״י. אלף 11 של עגול

במסלול
ה ר שהו? ק מ

 אלופת — נבחרתה כי הודיעה הונגריה
בתח תשתתף לא — הלסינקי אולימפיאדת

 מלבורן, אולימפיאדת של הכדורגל רויות
 רדיו תירץ השנה. בסוף שתיערך אוסטרליה,

תקציב". ״חוסר :בודפשט
מאי □11 ג רו ה תנ מו ה א כ מ רו ב

 וההתאחדות הנבחרת סגל הספורט, אגודות
 על בשתיקה עברו לא בישראל, לכדורגל

 הנוצרים, ראשון של 1956,־ד הולדתו יום
 גיבונס, לג׳ק ומתנות־חג פרחים זרי שיגרו

בכדורגל. ישראל נבחרת של האנגלי מאמנה

אנגל. יפו מכבי שומר : שוכב *


