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בבכי. פורץ הקבוצה ממנהלי אחד :מימין צהלתו. את מבטאים קליין של הקמוצים אגרופיו

׳ימה ג איבו
ג׳ימה. איבו האי

הישראלי, הספורט של בהיסטוריה לסמל שתהפוך התמונה
 טל השנייה העולם במילחמת שהונף האמריקאי הדגל כמו
לאלופות. אירופה גביע את מניפים תל־אביב מכבי כדורמלני

■  _

בת דיונגוו ברחוב ס י צוהל ט חוגגי רבבות
לשיל־ ברודי לשידטון: דודי ף

״ טון! *י משול צעירים אלפי צעקו //׳
 הם הירקון. בפארק ניחרים בגרונות הבים

ה סביב שהצטופפו הרבבות בין נדחקו
גי זרי־פרחים מעוטרי ניצבו עליה במה

 — המדינה של החדשים הלאומיים בוריה
 אירופה אלופי תל-אביב, מכבי כדורסלני
אהבה. מרוב אותם חנקו וכמעט החדשים

קבו קפטן ברודי, טל היה אם ואומנם,
עש בין השבוע, מגיש תל־אביב, מכבי צת

 הבחירות לוועדת שהוגשו הרשימות רות
 כמעט משלו, עצמאית רשימה גם לכנסת

 מרשימה בכמות זוכה היה שהוא הוא ודאי
 בודדות רבבות רק ומצביעים. תומכים של

 יום של אחר־הצהריים בשעות הגיעו מהם
 המאורגנת לקבלת־הפנים השבוע ראשון

 בלג־ מנצחי לכבוד הירקון בפארק שנערכה
 ומשולהבים, אקסטזה אחוזי היו הם ראד.

 כדי הבמה אל נפשות סכנת תוך נדחקו
אליליהם. את מקרוב לראות
 הספונטאנית השימחה התפרצות אבל

 כמותה מעטות שרק ההמונית, והצהלה
מאח כבר היתד. בתולדותיה, המדינה ידעה

 של החמישי ביום לשיאה הגיעה זו ריהם.
 מדינה כאשר חצות, לקראת שעבר השבוע
אח התלהבות, מרוב מכליה יצאה שלמה

 בהב- הטלוויזיה מסו מעל שצפתה רי
כאלו בכדורסל ישראל אלופת של תרתה

אירופה. יבשת פת
 ברחובות לילה אותו שנראו המחזות

 פייס- או ברזילאי קרנבל הזכירו ישראל
 את נטשו רבבות דרום־אמריקאיות. טות

ב ונהרו מכוניותיהם אל זינקו בתיהם,
ה והרחובות הכיכרות אל ובטפם זקניהם

 לפתע הרגישו אזרחים אלפי מאות מרכזיים.
להיות המתח, את מעליהם לפרוק צורד

גז,י חניצחון הקפת
מס. הגיצחון ריצת את טורכיס כשהם בידיהם הגביע
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