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 עדיין מעולם כי לספר, יודע המאמן שלקח. מפיסקי־הזמן באחד להם קרא קליין רלף ן

זו. בפעם כמו הכל את לתת מוכנים — יוצא־מן־הכלל ללא — כדורסלניו את ראה לא
אירופה. גביע במסגרת מכבי, של השלישי הניצחון היה איטליה, אלופת על הניצחון ן

מבית* יוצא המאמן אוג לראות הופתעו
 ואינו רגוע למראה, שלו כשהוא הקולנוע

במיוחד. ממהר
כש־ ,8.30 בשעה לאחר־מכן, שעתיים

למישחק, חניכיו עם קליין רלף התייצב
 המישחק כל במשך אחרת. כבר ניראה

 הוא שלוותו. על לשמור הצליח לא הוא
 על צוהלים באגרופים והגיב קפץ שאג,

משחקניו. מי שקלע סל כל
 עורו את הפך ,44ה־ בן קליין, רלף
 שבדרך־כלל המאמן, מלו. המישחק במשך
 לשוחח שמסרב כמי וידוע הכלים אל .נחבא

עם יחד נסחף מישחק, לפני עיתונאים עם

 לאחר מייד עולזים, תל־אביב מכבי כדורמלניצוהלים באגרופים
 נראים מימין בתמונה המישחק. תום

 נערכה המזהיר הניצחון לכבוד המסיבה מנקין. ואריק ארואטי מרדכי שוורץ, יהושע
התל־אביבית. הקבוצה כדורסלני של וחברותיהם רעיותיהם הוזמנו ואליה ראשון, ביום

מחנה ,בחד
*1*■יי דברדו״ב

 33ה־ בן ברודי טל33 בגיל
או בפריצה נראה

 פעם שלא אומר, קליין רלף לסל. פיינית
 ברודי טל של המיקצועי בידע נעזר הוא

נוספת. עונה ״לסחוב״ שהחליט הוותיק,

המ שיצאה לפני כלבד עתיים *ץ•
* האח החמישי ביום — מגידרה דינה ן
את תל־אביב מכבי כשהביסה — רון

 רלף ניראה ,81:110 בולוניה סינודינה
מקול יוצא תל־אביב, מכבי מאמן קליין,

 יומית. בהצגה שם שחזה לאחר גת, נוע
להיות, לא או להיות בסרט שהיו הצופים

השחור הזהב
מכבי של שחום־העור סלנה

 כשהוא בתמונה נראה פרי אולסי
 כדור־ מהסל. כדור־חוזר קוטף
סנטי 210ל־ מעל המתנשא תל־אביב,

 נקורנת, 18 קלע פרי בו. שתלו התיקוות את תום עד מיצה מטרים,
טוען, רלף מאמנו, בקליעות־ענושין. 4ו־ מקליעות״שדה 14  קליין'

התל-אביבית. בקבוצה יוצאת־מהכלל בצורה השתלב שהוא

לרוסים נאב־דאש ת״א מכבי תגרום
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