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העונה של והמצחיקה הצעירה הדינמית ההצגה
 הרופא״ ״בית תל־אביב

8.30ב־ 4.4 הערב
 למגינים״ ״יד יגור
 9.00ב־ 5.4 ד׳ יום
9.00ב־ 6.4 ה׳ יום

הרופא׳ ״בית תל־אביב

 ״שביט״ גבעתיים
 9.00ב־ 7.4 ו׳ יום

 הרופא״ ״בית תל־אביב
 8.30ב־ 8.4 מוצ״ש

 9.4 א׳ יום שמואל גן
8.30ב־ 10.4 ב׳ יום

כלכד למבוגרים

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אותו

רט1ספ
כדורסל

כוכבי□ צמד
 בלילה בשתיים במוצאי־שבת כשירדו
 בנמל־ ,מד,מטוס תל־אביב מכבי כדורסלני
 צלם של זרקורו עליהם האיר בלוד, התעופה

וה המלווים, ר,כדורסלנים, הקולנוע. יומן
ב לעמוד הזדרזו לקבלם, שבאו עסקנים

המצלמות. עדשות מול אל המתאימה פוזה
 ירד הוא להתבלט, ניסה לא אחד איש רק

ל שלום בנימוס אמר מעט, רציני מהמטוס,
פניו. מקבלי
 מכבי חייבת לו הכדורסלן דווקא זה היה

 משחקת שהיא כך על תודה להכיר תל־אביב
 מחזיקות לקבוצות אירופה גביע בגמר
ברודי. מל — גביע

 היהודי־ אמריקאים. מול אמריקאי
 לישראל, העונה בראשית שהגיע האמריקאי,

 הכניס הוא המקומי. בכדורסל מהפיכה חולל
קבוצתו את הצעיד זה, בענף חדשה תנופה

 דולר. 1500 עוד נקבל המיקצוענית הליגה
 תשלומים לקבל עוד צריכים אנחנו מזה חוץ

מהטלביזיה.
 אותנו צילמה כבר המקומית הטלביזיה

 זה בעד ישלמו שהם וכנראה פעמים, מספר
ש גם יתכן בעתיד. דומות הופעות ובעד
 כך מקומיים, בקולג׳ים כד־רגל ללמד אוכל

נוספת. הכנסה שתהיה
 סדר־היום מכונית. - כחודה לבל

ה שבאמצע מכיוון יותר, עמוס הפך שלנו
 המישחקים. עונת כאן מתחילה כבר חודש

יו הקבוצה כל בתשע־ושלושים בוקר מדי
כדו איתנו יש שעתיים. של לאימון צאת

 ו־ ג׳אמיקה ארגנטינה, פרו, מספרד, רגלנים
 דדה הבראזילאי גם אלינו הגיע אוסטראליה.

 ארצו. בנבחרת פעם 40 ששיחק מאריה,
.28 בן הוא עכשיו

 ומזמינים מאוד עשירים כאן היהודים
 אותנו, מזמינים לא כשהם הזמן כל אותנו

 שבאות מכוניות עם ידידות הרבה לנו יש
איתן יוצאים אנחנו בערבים. למלון אלינו

בוקר, לפנות בשתיים טייפים, שהגיעובלוד מכבי כדורסלני
ה־ :לפניהם עדיין הגדול האתגר כי ידעו

 מחרובסקי, שמואל הקבוצה מנהל נוימארק, פריימג׳גבי גדעון מימין: הגביע. בגמר מישחקים
 האמריקאי ה״כוכב׳* בדודי, מל להתבלט: השתדל שלא אחד שטרקמן. וחיים גולוביי משה

האירופית. בזירה קדימה שלהם הגדול הזינוק את התל־אביביים חייבים לו לקבוצה, שהצטרף

 היה כאשר כלל. חלמה לא עליהם להישגים
 בכל או בישראל, כדורסלן היה לא בשיאו,
ש עתה, עד שיחק בה אירופאית מדינה
עימו. להתמודד הצליח
 כמדריך העובד האמריקאי, הדרכון בעל
 תל־ מכבי את הצעיד היום, בשעות ספורט
 על מסאלוניקי, אריס על לנצחונותיה אביב

מבורגאס. בוסב ועל מבאדאלונה יובנטוד
 וטל תל־אביב מכבי של הבאה המשימה

האיטל הקבוצה נגד המשחקים שני ברודי:
 אירופה גביע בגמר ואראזה, אינם קית,

למחזיקות־גביע.
 כדורסלן אמר המישחקים שהחלו לפני
ש מה את יש תל־אביב ״למכבי מקומי:
ב לזכות כדי אירופית קבוצה כל צריכה

 סיבה כל אין אמריקאי. כדורסלן — גביע
 ש־ היא כרגע הצרה תזכה.״ לא שהיא לכך

 לרמתו הקרובים אמריקאים שני יש לאינס
ג׳נארי. וטוני מקאנזי סטאן ברודי: של

 אמר בבולגריה, ממישחקם המכבים כשחזרו
 עצם על גא הוא כי רודן, יהושוע מאמנם,

 הגביע, בנמר משחקת שקבוצתו העובדה
ה תזכה לא אם גם עצום הישג זהו וכי

בגביע. קבוצה
 רק בינתיים יכלו בארץ הספורט חובבי
 כה העומדת קבוצתם, כי לכך, להתפלל

 בגביע זכיה של המזהיר להישג קרוב
בו. תזכה אמנם אירופה,

ו ברידי כטל כוכבים לה יש סוף־סוף
כוהן־מינץ. הנחום

כדורגל
משוגעים חיים

 החדשה ביבשת הרפתקאותיו המשך על
כהן: שימעל׳ה כותב )1541 הזה (העולם
 קבוצה נגד אימון מישחק כבר לנו היה

ב כך על שמח אני .0:8 וניצחנו מקומית
ב שערים שני שהבקעתי מכיוון מיוחד,

 בה ברגל ודווקא מטרים, 25מ־ בעיטות
 לחלוטין, החלמתי הנסיעה. לפני פצוע הייתי

 את שהחתימה המקצוענית, הקבוצה ומנהלי
 היו — באלטיטור — ואותי פרימו דויד

מאיתנו. מבסוטים
 לכל דולר אלף 12 ולפרימו לי ישלמו הם
 מזה המישחקים. חודשי לשבעת אחד,

 על נקבל לכך נוסף מיסים. אחוז 20 יורידו
באליפות נזכה ואם דולר, 40 עוד ניצחון כל

 כמעט למלון. אותנו מחזירות הן כך ואחר
 איתן מסתדר ואני מכונית, יש בחורה לכל

משוגעים. חיים לא־רע. דווקא
 במדינת הממשלה במשרדי גם היינו

ה באלטימור. העיר נמצאת בה מארילנד,
 כאילו רב, בכבוד אודנו קיבלו שם שרים
ב אותי הסיע מהם אחד מהשמיים. נפלנו

 ואם אני, כמה בן אות- שאל שלו, מכונית
חתונה. לי לסדר רצה כמעט נשוי. אני

 מיני כל עם הרבה נפגשים גם אנחנו
 בשביל איתם מצטלמים ועשירים, נכבדים

 למישחק פירסומת לעשות כדי העיתונים,
כאן. כמעט מוכר שאינו הכדורגל,

הפ תל־אביב ששמשון לשמוע הצטערתי
 יחזיקו שהם רוצה רק אני בליגה. סידו

 כסף קצת נאסוף כאן. שאני זמן כל מעמד
ננצח. שוב ויחד נחזור, ואז

? בשופט פגע מ׳
 יצחק הכדורגל שופט טען שבועיים לפני
 פתח־תקווה הפועל בין במישחק כי עורבי,
 הפועל כדורגלן בו פגע שעדיים למכבי

 הפסיק הוא ובי קופמן, בועז פתח־תקווה,
).1543 תזה (העולם המישחק את

 לכדורגל ההתאחדות של המשמעת ועדת
 והחליטה האחרון החמישי ביום בנושא דנה

קופמן. את לזכות
פיתרון: ללא עדיין נותרה אחת שאלה אך

 ועדת צדקה אפילו עורבי? בשופט פגע מי
 לא השופט כי ההתאחדות, של המשמעת

 בו, שפגע השחקן את נכונה לזהות הצליח
 פגע, שמישהו העובדה, בינתיים נשארה הרי

בשופט. שלא־כחוק,
ה היתד. השופט נפגע בו שברגע מכיוון

 לכן קודם ודקה שערייר, למכבי 0:1 תוצאה
 פתח־ הפועל לזכות שער השופט ביטל

 כיורגלן כי הוא ודאי כמעט הרי תקווה,
בשופט. פגע פתח־תקוואי

 אפילו הראתה לא לכדורגל ההתאחדות
 נם אותה. מעניינת זו עובדה כי ברמז,
 מילה אמרה לא פתח־תקווה הפועל אגודת

 ביצע מכדורגלניה מי חקרה שהיא כך, על
העבירה. את

 ההתאחדות של רשמי גוף ששום העובדה
 הפועל כדורגלני את ?חקור כדי הוקם לא

 ראשון צעד זהו שערוריה. היא פתח־תקווה
הכדורגל. במגרשי מוחלטת הפקרות לקראת

ע
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