
הבחירות עוב באמריקה קבוצתו מסע רשמי מסכם תל־אביב מכבי שחקו

אף לא, אגי גם ז הייתם אלסקה ך*
 אך שעות. כרד• שס ששהיתי סי על

 ר אסקימוסים לראות ולא באלסקה להיות
 שם היינו לא כאילו זה ישראליים, תיירים
ה בשטח שהיינו המעסות בשעות בכלל.
 עגולות, פנים חיפשנו אלסקה, של שיפוט

 כלבים פרוות, עטופים אנשים שחומות, פנים
 .יש כאלה דברים לשוא. מזחלות. הסוחבים

 אמריקאים. כולם באלסקה בתמונות. רק
ב אפילו מקום, בכל למצוא אפשר וכאלה

אמריקה.
 מהיבשת פרידה של שבועות הרבה אחרי
 הוריד המטוס שוב• אליה הזרגו החדשה,

 ברירה לנו היתר, ואשינגטון. בסיאטל אותנו
ש למטוס ולחכות אחד יום במקום לשהות

 קצר סיור לעשות או לנידיורק אותנו יטיס
 ושיקאגי אנג׳לס לוס פרנציסקו, סאן דרך

 החברה יום. של באיחור לניו־יורק ולהגיע
 סוף סוף יותר, הארוך הטיול בעד היו דוקא

 העולם, את קצת לראות מזיק לא פעם אף
 צפוי, בלתי ממקור באה ההתנגדות אבל

 שייע, אמר ״שיקאגו,״ גלזר. משייע דוקא
 להריח אפילו רוצה לא אני בשבילי. לא ״זה

 אליה מכניסים מספיק. עליה שמעתי אותה,
 ואל־קפונה שימורים. קופסת ויוצאת בשר

כלום?״ זה

 את לעזוב חבל היה כלום, לנו עזר לא
 (חצי סיאטל כמו גדולה בעיר לבד שייע
 חמישה כולנו, ונשארנו תושב־ם) מליון

 שום ובלי מלוה בלי קונג, מהמג אורחים
לנו. שידאג עסקן

 ואשינגסון. סיאטל את קצת לראות נטענו
 נחשבת שהיא משום השני בשם נקראת היא

ראי ארצות־הברית. מערב צפון צפון לבירת
 למלון. חזרנו יותר. יפים מקומות כבר נו

מס וגם מכבסה חנויות, הכל. יש במלון
 מדינת את שעזבנו מיום שכבר נזכרנו פרה.

 ראשנו על ומספריים מסרק עלו לא ישראל
למספרה. וניגשנו

 אנו קרוקט. ושואלים: אותנו עוטפים
מס דקה חצי אחרי קרוקט. שיהיה עונים:
 הראש על חושך. רק ורואים בראי תכלים
 כחצי השערות אורך קרחת, חצי יושבת

 האופנה קרוקט, זהו כן, אחת. כל סנטימטר
 מצלצל שם הגברים. תספורת של החדישה

 סוב לראש. דולר, שלושה גם ומצלצלים
 חצי חסכנו שער, סנטימטר חצי שהשאירו

דולר.

 לדטרויט, ירדנו לניו״יורק מסיאטל בדרך
 יכולה אמריקה אם לראות המכוניות, עיר

 צריכים מכוניותיה. בפאר בישראל להתחרות
 אולם במרכז עלינו. עולים שהם להודות

 מכונית לראוה מוצגת היתה התעופה שדד,
 סנטאס־ מהירות .1957 מודל הדורה, פורד
הזמן. את משיגה היא — טית

★ ★ ★

״הסוער״! קדימה
ו נ ע ג י י ק, ך ר ו די י נ  בביוב כמו מרגישים ל

 היינו אם מתעניין התעופה חברת נציג 1 1
 עצמה? מהטיסה כן. מהאוכל? רצון שבעי

לא! מהדיילת, כן. מהשירות? כן.

ב הגדול התעופה לשדה יורדים אנחנו
 לקבל בא לא איש התזמורת? איפוא עולם.

קדי היי! ״קדימה התקליט אפילו פנינו. את
 שנוגן תקליט הפועל!* קדימה היי! מה

 לא צה״ל, נבחרת עם 1948 בשנת כשבאנו
 ׳,56 מודל מכונית על עלינו הפעם• נשמע

איחרנו.

 71ר.־ ברחוב אלאמאק במלון התאכסנו
 לשלם שאפשר היחיד המלון זה בברודביי.

ישראל בלירות בישראל בו האיכסון עבור
 שהגיעו תל־אביב מכבי חבוי שאר את יות.

 היו כבר כולם במלון. פגשנו לא מישראל,
 מיד וכשהגיעו ובביקורים. בקניות עסוקים
 ב־ נשמע מה שאלות: במטר אותנו הציפו
 זה כמד, משם? הבאתם מה קונג? הונג

 נזכרו ולבסוף קיבלתם? מתנות כמר, עלה?
 למשחק עד הבאים. וברוכים שלום להגיד גם

החברה לזה. זה זרים כמעט היינו הראשון

ע ש י י ק י י ל
־ ביןו1מריס סלה1י סאת ־

 שעוד מי מאוד. עסוקים היו מישראל שבאו
 של המהגרים שני היו עלינו להביט הסכים
 מורד־ אג׳ו למסע, שהצטרפו תל־אביב מכבי

ו אמריקה של ארצות־הברית איש כוביץ׳
 אפריקה של הדומיניון איש גולדשטיין יוסף

הדרומית.
 היה תמיד משונה. קצת נראה גולדשטיין

נוקשה וצוארון בפיו תקוע סיגר עם הולך

מ להזכיר שלא אי־אפשר זאת בהזדמנות
 בנשד הוא גם הקשור ממסענו, אחר שהו
 הוצעו חליבנר, (״חלאולר,*) לישראל אין.

 וזאת משגעות. נישואין הצעות באמריקה
 יכול חלאולה כי התרברבות, סתם איננה

 לשמוע. שרוצה מי לכל זאת את להוכיח
ה דרך הנישואין הצעות לו שהוצעו שעה

להוכחה במיוחד להקליטן הוא דאג טלפון,

 . מה?
אלקטרוניקה.

 הכסף? עם ואיך מאוד, חשוב זה כן,
עו&ו. גם אני
 אחרים גם יש שם. עושים ש&לם מה זהו

פגש כזאת אחת ישראל. את אוהבים שדוקא
 היא אווילין. לה קראו פרסית. במסיבה תי

בישראל? היית בעברית. יוסי להגיד יודעת
ה. בס
היא? איך נו,

ס י כ טו ו מו א ש . י ת ו ר י ח  בתחתית הכתובת .1956 א״זנהואר לבחירת. מיוחד היא: האוטובוס האמריקאי, תל־אביב מכב* ושחקן אני כ
כזאת, מכונית ופרוספריסי. השלום את ימשיך אייק ה״; האוטובוס למסע אופיינית פירסומת שיטת רקע על בניז־יורק מורדכוב־ץ•, אג׳ו

למשנהו. אחד ממקום גלגלים על הנעה שלימה בחירות אסיפת מהוה בראש בת הכת שם. שהתנהלה ארצות־הברית, לנשיאות הבחירות

 כיס על נשא מכבי של הסמל במקום זקוף•
מ הריינג׳רס קבוצת של הסמל את מעילו

 לו: אמרנו לשין. מושיט אריה יוהנסבורג:
ה גולדשטיין אולם מכבי. סמל את תענוד

 ל־ שייך עוד אני למטה: מלמעלה שיב
בע הטרידו זאת לעומת אג׳ו את דיינגירס.

 בסו־ ידועד, די פירמה הוא אחרות. יות
ל בחנות כזבן עובד הוא שם פרנציסקו,

 להתחתן רק רוצה אג׳ו אבל הלבשה. דברי
לח מאוד רוצה אמנם הוא ישראלית. עם
ש אחת בקיצור, קצר. לביקור לארץ, זור

 מדי בביקור בישראל להיות כן גם רוצה
 לסאן־ אג׳ו עם ישר להתקשר יכולה פעם,

פרנציסקו.
 המשחקים. באחד לשניהם קרה סמלי משהו

ו האף את כמעט שבר אג׳ו התנגשו. הם
 לאפיים. התאים זה פיו. את עיקם גולדשטיין

 לכל אפו את יותר ית.ווב לא אג׳ו אולי
יוחד. יפטפט לא וגולדשטיין חור

יאמין. שלא מי לכל
★ * ★

הכריס ישראל כל

טוב. נורא חבר באמריקה היה לוי רפי
 בדאגה ושואל בא היה משחק כל לפני /
 לו מנענע בקושי היה בארץ, שלומו. מה
 אותו ראינו כאן אבל לשלום. ראשו את

הכרטי עם מה רפי, רפי: אל נדחק תמיד
 חבר הוא רפי חברה. גם איתי הבאתי סים?
הבא. במשחק להתראות רפי, תודה נפלא.

 כל לפני יחיד. היה לא רפי של החבר
 דני, עוזי, חברים. המון לנו היו משחק

ומ באו. הטובים החברה כל מוטקה, רמי,
 הד,תיש־ ומכל חיפה מתל־אביב, מוחק, איזה
 ושאלתיו: כזה אחד תפסתי העובדת• בות
עושה? אתה מה

מד. לי

אח משוגעת אני בה. התאהבתי אני או,
לח רוצה אני האנשים הנוף, האוירה, ריה•
שבועיים. שם הייתי שם. יות

חזרת? למה
תגיד מה מזה חוץ לי. מחכה העבודה

אמא.

★ ★ ★
 וכדורגל הקפות כייסכול,

ש המשחקים לקראת תעמולה •יי*
ה את שאלנו מאוד. חלשה היתד, לנו, 1 ן

 הרעש, הפרטית, היזמה היכן מדוע, מארגן:
באמרי הרי ואחריו. המשחק לפני הסרררם

 ואין כסף אין קהל, אין תעמולה בלי קה
ל המשחקים את שמכר ענה הוא כלום.
האד את לנו שנתנה זאת בני־ציון, אגודת

)30 בעמוד (המשך


