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 במאמץ גקנה האחד נצחון. ויש נצחון יש

 נשימה דורש השני ואילו דקה, תשעים של
 האחרונה בשבת תמימה. שנה — מאד ארוכה

 רחבי בכל קבוצות וחמשים מאה התייצבו
לכדור הליגות חמש במסגרת שהחלו הארץ,

 שיסתיים המאראתוני המירוץ את במדינה, גל
הת ועשרות ארוכים סיבובים שני לאחר רק

השנה. בסוף מעייפות מודדויות
 פני על שעל כל קובע בו מירוץ, כבכל
 כל משמש כולה, הדרך גורל את המסלול

במש כבר עצמו. בפני מבחן בליגה משחק
 במפגשים רבה מתיחות ניכרה הראשון חק
ש תל־אביב, מכבי כמו וותיקים יריבים בין

 עם מהתמודדותה יקרה נקודה בהפסד יצאה
 בית״ר של מפגשה או ),3:3( פתח־תקווה מכבי

).3:6( רחובות מכבי עם תל־אביב
 הכותרת גולת את היוו. לא אלה גש אלה

 של הבכורה במשחק שהיתר, השבת, למשחקי
 היפואי הקהל הלאומית. בליגה יפו מכבי

 פלא לא קבוצתו. לגורל בקנאתו •מפורסם
 מגב־ הקבוצה׳ אוהדי אלפי ששלושת איפוא

 בכל הצטיידו גבעת־עליה, ועד עת־התמרים
בל ובכמות בבתיהם שמצאו מתקני־הישיבה

 שנחטפו מזרחיים מתיקה מיני של מבוטלת תי
הרוכלים. מדוכני ממש
 לשוות כדי הכל עשתה עצמה, יפו מכבי גם

 בתלבושת זאטוטים חמשים חגיגיות. למשחק
ה על בסך עצמם את הסריחו מכבי־הצעיר

ה לקבוצה גלאדיולות זר למסור כדי מגרש
 משה מינהל־יפו, וראש חיפה׳ הפועל יריבה,

הרא במשחק לחזות עצמו טילטל איכילוב,
 כשחקן שלו הקריירה את הפסיק מאז שון

פתח־תקווה. אבשלום במכבי
 שבאו החיפאים, קלקל. ירח־הדנדט

 את הרגישו לא אוהדים, של קומץ בלווית
ל שחסרו לאחר בפרט ביותר, בטוחים עצמם

ש הקבוצה, של עמודי־התווך שלושה הם
עק מתחרים אחד־עשר מלבד ניצבו מולה
 עצמם ששיתפו אוהדים אלפי שלושת גם שנים

 שהוב־ החיפאי השער פעיל. באורח במשחק
 ? דקות כמה למשך הקהל את הרקיד קע

פע יפו, מכבי שוער אנגל, כשהוציא ואילו
 פני על שררה רשתו, מתוך הכדור את מיים

מתת. דממת המגרש
ב הראשונה המחצית שנסתיימה לאחר

 נרגשים כה יפו מכבי עסקני היו )1:1( תיקו
ש הגזוז בקבוקי כל את בעצמם שתו כי עד

 בנצ־ לבטוח המשיך הקהל לשחקנים. נועדו
 החלוץ את עודד קבוצתו, של המכריע חונה

״ברוך ! ״ברוך בקריאות שלה המרכזי !
 נוכחותה למרות הכזיב, כהן ברוך אולם

 שלושה מזה אשתו — השחרחורת נעמי של
 הדבש ירח את להפסיק שנאלצה — ימים

 הזריזות- רגליו על לרעה כנראה, שהשפיע,
בעלה. של תמיד

 דרוש והתלהבות אימונים יכולת, מלבד
 למכבי שחסר מה וזה מזל, קצת גם לקבוצה

 להפועל הפסידה היא האחרונה. בשבת יפו
).2:1( חיפה

כגב□ חבושי□ הסיכוי■□
 (שייע) יהושע של רגלו את העוטף הגבס

 מכבי לקבוצת סמל לשמש למעשה יכול גלזר
 משחקם תוצאות אלה. בימים כולה תל־אביב
 באה לא )3: 3( פתח־תקווה מכבי נגד העגומה

 הפתח־תקוו־ של הלוהטת קנאותם משום רק
שי (פריזנר) שהשופט משום לא ואף אים,
 זו היתד, לא נגדם. נוסף שחקן למעשה מש
 חליב־ הימני רצם של היפצעותו תוצאת גם
 בלבד שחקנים עשרה שיחקו שבהעדרו נר׳

המשחק. מחצי למעלה משך
הרא המשחק תוצאות את קבעו׳ למעשה,

מב שייע של רגליו החדשה הליגה של שון
המגרש. מן שנעדרו השערים, קיע

במסלול
המוסר רגל■

 שחק- של והמשמעת המוסר את לחזק כדי
ב החשובות קבוצות־ד,כדורגל הקימו ניר,ן,

ל חייבים בהם מיוחדים׳ מועדונים פורטוגל
 נשואים שחקנים הרווקים. השחקנים כל דור

 השבוע, בסוף אלה למועדונים לעבור חייבים
 ב׳, ביום רק למשפחותיהם לחזור רשאים

כראוי. ונחו המישחקים כל את שגמרו אחרי

947 הזה העולם2!


