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הכרטי את יפיץ זה דיוני ארגון טובוס.
חבריו. בין סים

 בואנו. על בכלל ידעו לא שברחוב ברור
יש עתונים בניו־יורק קצת שקוראים טוב

 את מסרו רובינשטיין, בשם לאדם ראליים•
 מודעות כמה הדפיס הוא התעמולה. ארגון
 הפחות לכל שלנו. במלון אותם ותלה יפות

כדורגל. לשחק גם שבאנו נדע שאנחנו
 מקום בכל אותנו קיבלו כן פי על אף

 בחורים אתם מזל. ברי ״אתם בלבביות:
 ״נכון״, גדול.' מזל מזל, סתם ולא מזל עם

ה בזמן בדיוק באנו כזה, ״מזל אמרנו,
 מזל ברי אתם ״שטויות! ת.' לבחיר הכנות

ה באליפות הגמר למשחק בדיוק שהגעתם
 בביסבול״. והדודג׳רס היינקים בין עולם

אינ אלוהים, אל ביסבול? זה מה ביסבול?
ל לכם ונתנו ביסבולז זה מד, יודעים כם

 ״ככה פה? שים ע! אתם מה לאמריקה, היכנס
 מה רגל, ״כד! כדורגל.' לשחק באנו סתם,

כדורגל?• זה
 זה מה ללמדנו רוצים האלה האמריקאים

 צחה: ובעברית בעברית בסיס (כדור ביסבול.
ש כבר זה על שחלמו לפני עוד הקפות.)

 משחק שבק אצלנו בשכונה. הקפות חקנו
ב רק שמו את ומזכירים מזמן חיים זה

הקפות. ת־רה. שמחת
ה המשחק. לקראת ושגעון רעש ואיזה
 ביסבול. ערב, עד מבוקר והרדיו טלביזיה
 בצהרים גם וכך ביסבול — בוקר ארוחת
 שואלים כולם הרופאים, המלצרים, ובערב.

 יינקיס. מפליטים: בבוקר ינצח? מי לדעתנו.
 בערב דודג׳רם. בבטחון: מרים א בצהרים

סטיבנסון. ואומרים: מתבלבלים כבר אנחנו
 לצאת נסה המשחקים. ימי שבעת והנה
 ברחוב. להידרס או בחנות לקנות לאכול,

לב. אליך ישים מי
★ ★ ★
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 שאיזנ• כבר יודעים אתם **כשיו
 את ידע לא אז, לנשיא. נבחר האואר

 היה סטיבנסון, כמו בעצמו. הוא אפילו זה
 הביסבול. במגרשי להופיע מוכרח הוא גם
 חייכו הם ביותר. הגדול הקהל להם היה שם

ממש. היום כגיבורי בידיהם ונפנפו
ש ועד לדדג׳רס ונקודה ליינקים נקודה
נמ זה וכל הנשמר״ יוצאת לנקודה מגיעים

 אחרת, תוצאה יום ובכל ימים שבער, שך
 גילוח בסכיני להתגלח תשכחו אל וכמובן

 ההופעות את המממנת החברה זאת — ג׳ילט
 — ניצחו הינקיים בטלביזיה. הספורטאיות

 ג׳ילט. גילוח בסכיני השתמשו הם כמובן,
מת הוא — סטיבנסון את ניצח איזנהאור

בג׳ילם. גלח
ה החלו בביסבול, המשחקים כשנגמרו

במע השניה להתמודדות הקדחתניות הכנות
 חל,קה היתד. בהם שהופענו במשחקים לה.

 על עולים אנו הבחירות. לתעמולת צודקת
כ ומספרם הנואמים, עולים ואתנו המגרש

 מחמאות הקבוצות. משתי השתקנים מספר
למפ !מחמאה ישראל למדינת מחמאזת לנו,
 עולה. ושני גומר אחד הדימוקרטית. לגה
 הריפובליקאית. למפלגה מחמאה נותן זה

לשניהם. מריע הקהל
 מוכרחים כבר. שיגמרו מקללים, אנחנו
בת המפלגה. למען עושים לא מה לסבול,

 בעיסת את רפובליקאי בועט המשחק חילת
 בועט השניה במחצית רחוק. די הפתיחה,

מסכן. קצרה. בעיטה הדים.קדמי,
 התאכסנו, בו בניו־יורק אלאמאק במלון

 סטיבנ־ של הבחירות ממטות אחד גם שכן
ב להישאר נאלץ היה ששייע מכוון ן. ם,

 של דגלו שומר אר: ד,ת את לו נתנו מלון,
סטיבנסון.

 בפעם ״אולי בעיניו. חן מצא דוקא זה
 לנשיאות', מועמדותי את גם אציג הבאה
 הוא סיכויים, לו שיש חושב אני אמר.

שם. פופולרי די
מסי נערכות היו בעיר, שונים במקומות

 הסת.בבו אלה מסיבות מארגני ונשפים. בות
מזמי היו הבחורים. ־עם והתידדו בינינו גם
ל תארו אחדים שלה* לנשפים אותנו נים

 אלה, בנשפים חיים לעשות שיוכלו עצמם
 את קללו כשחזרו מה. וכד, חתיכות רקודים,

ה בראש לשבת צריכים היו שהלכו. הרגע
 במשך ע ולשמ מכובדים כאורחים שולחן
 מארגני של הארוכים נאומיהם את שעות
 אר לקבל רק אליהם נגשו החתיכות הנשף.

בי אבל אייק. יחי ססיבנםון. יחי טוגרסים.
 אגיד אותי תשאלו אם עצמנו לבין נינו

שייע. לייק אי לכם:

רט1ספ
האנלימפיאדר.

ם שורי א משחקים
 המשחקים במלבורן יפתחו הבא בשבוע

 מ״חקים של ממטרותיהם אחת האולימפיים.
 הספורט של עליונותו את להפגין היא, אלה

 ובני העמים בין והמרחיק המפריד כל על
 במלבורן 16ה־ האולימפיאדה אלם האדם.

 הישגים בשסע הפעם להתגאות תוכל לא
 העולם, של שונים בחלקים כי זה. מסוג
 אחרים, במשחקים עסוקים האום בני יהיו

הספורט. רוח את בהם למצוא שקשה
 ביטול על מדינות המש הודיעו זו מסיבה

 במשחקים האחרון, ברגע ממש השתתפותן,
מלכת שסרבו למדינות נוסף האולימפיים,

זה. במבצע להשתתף חילה
 בץ ודאי היו שספורטאיה העממית, סין

 נזכרה מצרים, לעזרת המתנדבים אלף 250
ב משתתפת הלאומנית סין גם כי ם פתא

 ל,־,תחרות סרובה על הודיעה אולימפיאדה,
 פרנקו, של ספרד הגון. בקרב הלאומנים עם
 הסינים, הקומוניסטים בעזיבת הסתפקה לא

בע המדינות שכל כנראה הזמן כל קיותה
 האר את ינטשו הקומוניסטי המשטר לות

פר רצונה, את אלה עשו משלא לימפיאור״
כעצמה. היא שה

 למדליות רבים סיכויים נשקפו לה הולנד,
במ כי החליטה ,השחיר, בענפי ביחוד זהב,
 הספורטאית, משלחתה שיגור את לממן קום

 להונגריה. אחרים דברים שיגור לממן מוטב
נימוק. ללא פרשה הקטנה שוויץ
 ספורטאי העדיפו מדוע רבות להסביר אין

 בארצם. זו רלית ג בשעה להישאר מצרים
מבמלבורן. יותר רציניים שם המשחקים
 היו ישראל ספורטאי גם איתנה. הרוח
 מקום. בכל אותם לפגוש היה י אפשר עסוקים.

ו בעזה הקרבות מגרשי על הכדורגלנים,
משחי כשהם הכדורסלנים, סיני. האי חצי
 השחיינים, סלים. לתוך דוקא לאו כדורים לים

מד של והאבק הח,ל בימות שוחים כשהם
 כדורי וזרקו קפצו רצו, האתליטים סיני. בר

בידים. לא אך ברזל,
 משלחת ישראל מדינת שלחה זאת, עם

 האולימפיים. למשחקים מצומצמת ספורטאית
 שאם קושניר, דוד האתליט את כללה היא

 בינלאומית, רמה על עומדים אינם השגיו כי
 אתליט מכל תר י, ישראל את לייצג י רא

 ואיש קיבוצניק קושניר, כי אחר. ישראלי
 הגדולה ההתמסרות את מסמל משמר־הגבול,

פופולריים. שאינם טהורים ספורט לענפי
 למים והקופץ ריבנר שושנה השחיינית גם
 בשל הן בצדק, במשלחת נכללו רענן, יואב

פע חד שאינם השגיהם בשל והן התמדתם
מיים.

במסלול
וגדון בל מתיחה

 למסע גלזר, (״שייע״) יהושע של צרופו
 מוטל היה באמריקה, תל־אביב מכבי קבוצת

 משפחתיים היו לכך הגורמים בספק. רב זמן
 התנגדה שייע, של אשתו פנינה, טהורים.
 לפעמים רק בא ״הוא בטענה: בעלה לנסיעת

ה מצו הבטחה רק ובביום״ בארץ לבקר
ל אפשרות לה לתת תל־אביב מכבי נהלת
המכ את הסירה בעלה, עם רוסה ב״* בקר

המשפחתיים. שולים
 על מומנה לא פנינה של נסיעתה אולם

 לממנה צריך היד, עצמו שייע סבבי. ידי
 שהותו בתקופת הכיס דמי חסכון על־ידי

 קיבלו הקב,צה חברי ששאר בעוד באמריקה.
 ליום דולר וחצי שניים של סך אחד כל

 על שייע של הכיס דמי נרשמו כיס, דמי
 שייע נאלץ כך שעקב מובן אשתו. חשבון
בילו. שחבריו שעה במלון הזמן רוב לשבת

 המסו* חנה כאשר למילואים. חזרה
 לישראל, חזרה הקבוצה חברי את שהטיס
 של תורו הגיע בלונדון, התעופה בשדה
ו בדרכם המשיכו הם . מחברי! לצחוק שייע
 עם קצר דבש ירח ״לבלות בעיר נשאר הוא

מיד. באה הנקמה שטען. כפי אשתי,״
 ובעלה הקבוצה פני את לקבל באה פנינה
 לשניי* התפלגה שהקבוצה מאחר בלונדון.

 בעלום נמצא לא שבו החלק את היא פגשה
 נעצו החברה פנינה. שאלה שייע?״ ״איפוא

 פר,ז עושה את ״מה תמהות: עיניים בה
להי נדברתם הן באמריקה, לך מחכה שייע
שם!״ פגש

 לקנות כבר רצה פנינה כי מספרים החברה
 פגשה שבדרך אלא לאמריקה טיסה כרטיס

 ״מתי שייע: את החברה כששאלו בעלה. את
 לעתודות.* לי ״כשיקראו השיב: תחזור?״
 יותר הרבה קרוב זה מועד נראה השבוע,

בלונדון. אז שנראה מכפי

*9$ חזה העולם


