
 איש אולם לשוברו. הצליחו ולא בכוח עליו
 של שנחיתה אפשרות מכלל מוציא אינו
 בהחלט עלולה רב מגובה הכדורגלנים אחד

המיכסה. את לשבור
 — בישראל כדורגל מיגרשי בחמישה

 ה־ נתניה, הפועל וינגייט, מכון של אלה
ו ברמת־גן האיצטדיון קאונטרי־קלאב,

 תת-קר- ממטרות מותקנות — יפו מכבי
המשח הכדורגלנים את המסכנות קעיות

ש הקבוצות כי להניח, יש עליהם. קים
 להבא יפו מכבי של מיגרשה על ישחקו
 (ביטוח ערבות היפואית האגודה מן ידרשו

כדורגלניהן. לכיסוי מייוחד)
 שעה לפי אולם, שיקרה. מחכים

ה את להחליף יפו במכבי חושבים אין
 של חדשה, התקנה המסוכנות. ממטרות
 שיחוברו הדשא מישטח על־פני ממטרות

ב המיגרש, לתחומי מחוץ לבירזי־מים
 למשל, בלומפילד, באיצטדיון למצוי דומה
בלתי־מבוטל. סכום עולה

מה אחד חיים, (״מוטי״) מרדכי אומר
״בינ :בקבוצה המצטיינים כדורגלנים

 הרגל. את ■שבר לא עוד אחד אף תיים,
 ישברו שחקנים ששניים־שלושה מחכים
 בוודאי ואז בממטרות, מהיתקלויות רגליים
 נעשים כולם תמיד. זה ככה אותן. יחליפו
משהו.״ שקורה אחרי רק חכמים

כדורסל
ד ע ד ד ג א ר ג ל ב ב

 בשידורי־ הפסח חג ערב ששודרה הידיעה
 לרבבות התקף־לב וגרמה כמעט ישראל,
 חברת כי בה נאמר במדינה. ספורט חובבי

 פשטה מובילג׳ירג׳י האיטלקית הרהיטים
הרגל. את

 חברת בין הקשר מה מבין שאינו מי
או של ליבם למצב האיטלקית הרהיטים

 הנראה ככל נעדר בישראל, הספורט הדי
האחרונים. בחודשים מהארץ

 את המממנת החברה היא מובילג׳ירג׳י
 וארזה, של המיקצוענית הכדורסל קבוצת
ה שמה. את גם הנושאת איטליה, אלופת

 פשי- על הידיעה את שליוותה פרשנות
 האיטלקית הרהיטים חברת של טת־הרגל

 קבוצת תיאלץ מכך כתוצאה כי טענה,
 תל- מכבי של יריבתה שהיא — הכדורסל

 אירופה גביע על הגמר במישחק אביב
 למיש־ תתייצב ולא להתפרק — לאלופות

הבינלאומי. הגמר חק
קבו את שראו תל-אביב, מכבי אוהדי

 אירופה אלופת בתואר כבר מוכתרת צתם
 אי בגלל טכני, ניצחון בזכות בכדורסל
 וארזה נזובילג׳ירג׳י של הצפוייה הופעתה

 להם, נמסר כאשר עמוק נשמו למישחק,
 הדברים. יתגלגלו כך לא כי שידור באותו
 שתי את זה מעין במיקרה מחייבת החוקה

בי להתמודד בדירוג בתור הבאות הקבוצות
 בין להיערך צריך הגמר שמישחק כך ניהן•
מוסקבה. לצ.ס.ק.א. מכבי

לדמ פתוח הכל כבר היה והלאה מכאן
 שהידיעה מהעובדה שהתעלם הפרוע, יון

 — באפריל בראשון שודרה הסנסציונית
 משום הבינלאומי. והשקדים השוטים יום
ידי שודרה אחר־כך קצר זמן כאשר כך,
 מכבי, של הכדורסל קבוצת ראש כי עה
 ב־ מהמישחק להיעדר ייאלץ ברודי, טל

 בארצות־הברית, אביו מחלת בשל בלגראד
 אלא אינה זו ידיעה גם כי רבים סברו

באפריל. ראשון מהתלת
 טל אמת. ידיעת זו היתר. שהפעם אלא
 לאר- בבהילות לטוס נאלץ אכן ברודי

 יספיק אם לדעת היה קשה צות־הברית.
 וליטול המישחק ליום עד לבלגראד להגיע

חלק. בו
 טל בלי או עם יקדימו. האשפים

 תעצור כולה המדינה כי ספק אין בדודי,
 כאשר השבוע, החמישי ביום נשימתה את

בבלגראד. הגמר מישחק ייערך
 ביותר החשוב המעמד שהוא המאורע,

 אי- חלק ישראלית ספורט קבוצת נטלה בו
 הספורטאיות להשלכות מעבר יחרוג פעם,
שי עשוי מוקדמת, הערכה על־פי שלו.
 להגיע זה בערב בטלוויזיה הציפיה עור
באוכ המקלטים בעלי מכלל 950/0ל־ עד

ש 8970 של ציפייה שיא (לעומת לוסייה
 תל- מכבי של ניצחונה שידור בעת הושג
בווירטון. צ.ס.ק.א.) ל אביב

 ייסגרו בתי-הקולנוע יתרוקנו. הרחובות
קבו של הכדורסל אשפי אפילו מאונס.

 באותו שיפתחו טרוטרס, גלוב הארלם צת
 להקדים נאלצו בישראל, ביקורם את ערב
 שידור לפני שיסיימוה כך, הופעתם את

המישחק.
 בבלג־ תל-אביב מכבי תפסיד אם גם כי
 היא הגמר במישחק הופעתה עצם — ראד

 או מכדורסל הרחוקים אנשים שגם מעמד,
אדי להישאר יוכלו לא בכלל, מספורט

לו. שים

 ־,הרביע המחנה
שדי! המחנה

ה מי • מחנ ״של*"? ב
 עד שפעלו ואישים, קבוצות תנועות, ״שלי״ במחנה

:בנפרד כה
 לובה בראשות העצמאיים״, ״הסוציאליסטים תנועת

;אליאב
;״מוקד" תנועת
;הזה״ ״העולם תנועת

מרציאנו. סעדיה בראשות השחורים״, ״הפנתרים מייסדי
מתחו אישי״ציבור המחנה מייסדי בין מצויים בצידם

:שונים מים
 המועצה של הוועד״הפועל יו״ר פלד, מתי (מיל.) אלוף

• ישראלי״פלסטיני לשלום הישראלית
 הספרדית הפדרציה נשיא שהיה מי אלישר, אליהו
;העולמית
< מישרד־האוצר מנכ״ל לשעבר ארנון, יעקב ד״ר

;ועיתונאי סופר קינן, עמוס
 הקטמונים בשכונת יוסף״ ״אוהל יו״ר סוויסה, ימין

;בירושלים
;סוציולוגית — קיס נעמי ד״ר
;עיתונאי — עברון בועז
אחרים. רבים ועוד

 גופים של כאוסף נשמע זה כל •
♦ ומרוחקים♦♦ שוגים ואישים

סוציא בינינו מצויים פלורליסטי. מחנה אנחנו נכון.
השכו מן לוחמים ליברלים, סוציאל-דמוקרטים, ליסטים,

 שהיא. כל מוגדרת מגמה עם מזדהים שאינם ואנשים נות
 פית־ ועל כוללות, השקפות על חילוקי״דיעות בינינו יש

הארוך. לטווח רונות

ם שאתם לבר לי ברור •  מתכווני
 אינני עדיין — תוכניות להגיש

ה מה יודע הי ! י הן ב
 רצינו לא בסידרה. ראשון הוא בו קורא שאתה הדף

 על אלא לאמר לנו שיש מה כל בו להביא יכולנו ולא
 מפורטים לנושאים דפים באים בעקבותיו המזלג. קצה

 וספציפיים.
.סבלנות. .

ה עשיתם עצם,1 • שעושים מ
 שונים, גופים בין פשרה — הפל
מושבים להשיג תבליתה שכל

ת! ס בכנ
 במיגזר איש-איש לחמנו שנים במשך פשרה. עשינו נכון,

 היה מאיתנו אחד וכל זה, על זה ביקורת מתחנו שלו,
מאד. וקטן — מאד צודק

 ציבור והוא לנו, הקרוב שהציבור לנו ברור הפעם
כגו רק לא אותנו רוצה מאוחדים; אותנו רוצה גדול,
כאלטר אלא — רעיוני תוכן או אמת המבטאים פים

פוליטית. נטיבה
 שיהיה חזק, גוף הבאה לכנסת להכניס רוצה שלי

 וכלפי חוץ כלפי המדיניות בהכרעות להשתתף בכוחו
הממשלה• הרכבת על ובהכרעה פנים,

ה • ה לכך הערובה מ שהמחנ
ם • חד מה כן, א א ם מ כ ת ם? א ת מ ק ה מייד ויתפזר ישוב לא ש

להג הקשור בכל מוצק מכנה־משותף אותנו מאחד
 הממשיים ולפתרונות ישראל, של האקטואליות הבעיות דרת

אלה• לבעיות
ובהס בכנסת בציבור, רבים שבמאבקים היא, עובדה

 והפער המצוקה והביטחון, השלום בתחומי — תדרות
 נוספים רבים ומאבקים במשק, יחסי־העבודה הסוציאלי,

בנפרד. שפעלנו למרות אחת, בחזית שנים במשך עמדנו —

קרה • מי ? ב
במיקרה• לא לא,

בי אותנו מאחדת הכוללות, בהשקפות לשוני מעבר
 כגופים הפוליטי. והמעשה המדיניות כלפי חריפה קורת

בנוש לטפל שיש — יחד גורסים ואנו — גרסנו נפרדים
 עקבית בצורה עליהם להיאבק לשורשיהם, האלה אים

המצי של קוסמטיים״ ב״שינויים להסתפק ולא ונמרצת,
אות.

ם מה מדי♦ כללי עדיין זה • ת  א
ז מציעים

מפורטות. והצעות תוכניות לך מגישים אנחנו
 ובשלבים לשלום המאבק בתחום ברורה תוכנית

;להשגתו
 המקופחות, השכבות מאבק בתחום ברורה תוכנית

;סוציאלי ולצדק לשוויון
דמוק ולמען השחיתית, נגד המאבק בתחום תוכניות

; בישראל אמיתית רטיה
 אשכנזים בין השיוויון עיקרון של להגשמתו תוכנית

למעשה. הלכה וגברים, נשים וערבים, יהודים וספרדים,
 החברה פני של יסודי לשינוי המאבק בתחום תוכנית
הישראלית.

♦ שינוי♦♦ על מדברים כולם •
הלי המערך, — האחרים המחנות משלושת אחד בכל

 יונים התחומים. בכל מנוגדות עמדות תמצא — וד״ש כוד
 ושוחרי ריאקציונרים ;והביטחון השלום בתחום וניצים
 הפרדת של ושוללים מחייבים ;החברתי בתחום קידמה

 ממנה שנהנו ואותם — השחיתות שוללי ; מהמדינה הדת
שנים. במשך

 מדברים הם — שינוי על מדברים וד״ש הליכוד כאשר
מצי אינם הם סוסים״. ״החלפת על צורה. של שינוי על

 בתוכם הפנימיים שהניגודים מפני תוכן, של שינוי עים
 בתוכם הפנימיים שהניגודים כפי זאת, מאפשרים אינם
כלשהי. מעשית תוכנית וליישם להציע לו מאפשרים אינם

 על מדברים איננו — הרביעי המחנה — שלי במחנה
ן על הוא הדגש שינוי. לשם שינוי כ ו , ת י ו נ י ש  ועל ה

להשגתו• מעשיות תוכניות

הבחירות? אחרי
 שהיינו מפני זאת, ועשינו להתאחד, קל לנו היה לא
 המחנה, לליכוד שהביאה המגמה זאת. לעשות חייבים

קיומו• את שתבטיח היא
 המלכדות המגמות יהיו — כוח יותר לנו שיהיה ככל
הפולי להכרעות חיוני יהיה המחנה אם יותר. חזקות

מלוכד. מחנה נהיה — טיות

ם מה • ת ממני? רוצים א

 לחוגי-בית, בואו אותנו• להכיר
ה את שיקלו נוסף, חומר קיראו
 תתחמקו אל — והעיקר דברים.

מהכרעה•
ם ם א ת ם א י ע נ כ ו ש  — מ

 את לשכנע לעזור. גם יכולים אתם
הבחי לעבודת להצטרף מכריכם,

רות.
־ ב 1ו י 7 א מ הצ — ב
ו ע י . ב י ל ש

מחנה

 על־ידי שהוצא הראשון דף־ההסברה זהו
 הקרובים בימים יבואו בעיקבותיו שדי. מהנה
 המתעוררות השאלות על שיענו נוספים, דפים
 הצבעתם את השוקלים והאזרחיות האזרחים כלב

 נוספים עותקים לקבל כרצונך יש אם ברצינות.
 שדי, מחנה שד למטדדהאירגון פנה — להפצה
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