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 הפתגם את להזכיר רוצה אני אלה לכל
 מוריד. מערכו — המוריד כל :רסם המפ

 בספורס, לא מושג להם שאין מראה רק זה
 החכמה מה כי בסגנון. ולא בהומור לא

 משורר? או סופר כמו כדורגל על לכתוב
:בבקשה רוצים, דווקא אתם אם אבל

 מערב לפאת נטתה השמש
 שרב, יום כתום

 כדגל, זקופים בעלותנו,
 הכדורגל, מגרש אל

 האיתנים, למאבק
י פנים, אל פנים

 — מעולם יריבנו עם
 כולם. הפתח־תקואים

 ושבר, שוד והנה,
 אבר, להניע הספקנו לא עוד

— !כהרף־כדורים — וכבר

ע רג ץ ה ר ח א  גלזר שייע פתח־תקוה. ומכבי תל־אביב מכבי בין השבת, במשחק ה
 בתוצאה בכדור. המחזיק קופמן, יוסף פתח־תקוה שוער לעבר מתפרץ נראה (ימין)

הסיום. לשריקת עד קופמן נפצע מכן, לאחר שניה שאירעה השניים, בין מההתנגשות
 ויפה הגבוה השחקן של בהנהגתו אביב,

 הגנה של קלאסית לדוגמא נחשבה התואר,
נבונה.

 מ־ רזניק נוח נעדר האחרונים בשבועיים
 ירדה אלה משחקים בשני קבוצתו. משחקי

 מדהים. באופן הקבוצה של המשחק רמת
 רזניק של השתתפותו לאי הרשמית הסיבה
 זד, היה למעשה ברגל. מדומה פציעה היתד,
יותר. הרבה חמור פצע

הו שבועיים לפני מפתיעה. הצהרה
 אותה הפתיע קבוצתו, הנהלת לפני רזניק פיע

 כן על אשה. לשאת עומד שהוא בהודעה
 אחד ועבודה. שיכון בסידור עזרה ביקש

 צעיר עוד ״אתה לו: יעץ ההנהלה מחברי
 נח זמן.׳׳ עוד לו יש להתחתן, בשביל
 משתמעת שאינה בצורה במקום, בו הודיע
 עבודתו ממקום שפוטר שמאחר פנים, לשתי

 ועבודה שיכון לו שינתן כך על עומד הוא
התו סירבה. ההנהלה לחברתו. וגם לו גם

למג נח עלה לא מכן שלאחר בשבת צאה:
פצוע. שהוא בהסבר רש,

 שתי עתה קיימות מכבי הנהלת בתוך
 לשחקן, עזרה במתן המצדדת האחת סיעות.
 נוספות. ממפלות להיחלץ לקבוצה שיעז.ר
לדרישו להיכנע לא דעתה על עומדת השניה

 לנהל כבר נח החל בינתיים הבלם. של תיו
 וכסי תל־אביב, הפזטל קבוצת עם פלירט
 בחברת בעבודה להסתדר עומד הוא שנודע

ה בשנה ולשחק להסגר להיכנס מקורות,
 קרוב אשר תל־אביב, הפועל בקבוצת באה

האלופה. אז תהיה לודאי

 !שערים שני !)(טראח קיבלנו
 קצת, התאוששנו כך אחר

 אחד. גול סוף סוף החזרנו
 שני גם ככה הבקענו
 התימני). לוי של (שניהם

 גול עוד לנו נתנו בסוף
 גדול. אסון היה וזה

 במקום לא. בעיני חן? צא מ! זה בעיניכם
 הכל את להגיד אפשר מילים הרבה כך כל

חוקן. קיבלנו פשוטה: בעברית

במסלול
 רחובות מכבי של הכדורגל קבוצת

 בראש להישאר כדי המאמצים כל את עושה
 הקבוצה רכשה זו למטרה >ר. ליגה טבלת

 מכבי של המילואים שתקן פלשל, יצחק את
 שחקנה את לשורותיה והחזירה תל־אביב,

 ועמד להסגר כבר שנכנס מלמד, לשעבר
 צרותיה . . . אחרת צה לקב לעבור

 ביחסיה הן רחובות מכבי של האמיתיות
 שעריים, מכבי — שלה האחות קבוצת עם

 מקפחת הבכירה אחותה כאילו הטוענת
 לפני שהתקיים השתיים, בין בדרבי אותה.
 והיכו שעריים מאנשי כמד, התפרצו שבוע
 רחובות מחלוצי אחד את נאמנות מכות

 עם יחד . . . רפואי לטיפול שנזקק
 שתגיע דוז׳ח ההונגרית הכדורגל קבוצת

 יבוא בארץ, משחקים לשורת לחודש, 12ב־
 שהיה ומי הקבוצה מנהל שבש, גוסטב גם

זוהרה. בתקופת ההונגרית הנבחרת מרכיב

כדורגל
קשה פציעה
 תל- מכבי קבוצת של המדהימה חולשתה

מ רבים ייאשר. האחרונים בשבועות אביב
 העובדה עם משלימים החלו שרובם אוהדיה
 הפועל תשוב שנה, 14 של הפסקה שלאחר

 אופייני האליפות. אר ת את ותיטול תל־אביב
 יכול האלופה, של המדהימה לירידה וסמלי
רזניק. נוח הקבוצה בלם של סיפורו לשמש
 אחד רזניק היה מספר שבועות לפני רק

 משחקו בישראל. ביותר הנערצים השחקנים
 במשחק לשיא שהגיע והמחושב, הנמרץ

3( פתח־תקוה הפועל נגד קבוצתו  וש־ )0:
 לו הקנה רבים, שבועות במשך נמשך
במ הלאומית, הנבחרת כבלם בטוח מקום
תל־ מכבי הגנת שניאור. יצחק של קומו

שרב יום בתום
 השבוע, של המרכזי המשחק על

 את פתח־תקוה מכבי ניצחה כו
3 כשיעור תל־אכיב מכבי : 2 
גלזר: שייע כותב

מ האחרון בזמן
מכ הדואר לי ביא

 מיני מכל תבים
 נולדו שבטח אנשים

בבוק או בגליציה
 עשרים ואחרי רשט
 יודעים אינם שנד,

 והם כהוגן, אידיש
שהסג לי כותבים

 מוצא לא שלי נון
 אפילו בעיניהם. חן

 ספורט מעתון פתאום לי נהיה ספורט חדשות
 של מכתב איזה וסירסם דקדוק, לעתון
 מוכיח הוא בו רמת־גן, מהפועל מנר יחיאל
בכדורגל. כמו בעברית מבין שהוא

תדריך
 חספורס מאורעות מתוך אלה מאורעות

 חובב את לעניין עשויים הבא השבוע של
: הספורם

מכבי - תל־אכיב הפועל •
 — )2.30 שבת; באסה; (יפו; פתח־תקוח

ה בליגה המרכזי הכדורגל מפגש יהיה
ה לגבי מהוה פתח־תקוה מכבי לאומית.

 המכשולים אחד את התל־אביבית קבוצה
 המלב־ הקבוצה לאליפות. בדרך האחרונים

 עד שהצליחה היחידה הקבוצה היא סית
הראשון. בסיבוב הפועל, את להדביר כה

מכבי - פתח־תקוה הפועל •
ה פ  שבת; הפועל; מגרש תקוה; (פתח חי

 כדורגל קבוצת שאף שנים מזה — )2.30
 על משכנע כה בנצחון זכתה לא בארץ

 חיפה מכבי שזכתה כשם סתח־תקוד״ הפועל
 של בתוצאה אותה בנצחה הראשון בסבוב

0  על יקשה פתח־תקואי מגרש על .4:
משכנעת. פחות בתוצאה אף לנצח מכבי
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