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ת רוצים ו נ ק ל
שוודי צריף

ש ד ו ח ב א צ מ ב ב ו ט
 חדרים ארבעה או שלושה בעל

אחר. למקום ולהעבירו לפרקו שאפשר

מצבו, הצריף, גודל על בכתב פרטים למסור נא
מד הוא שבו המקום  הנדרש המחיר ומה עתה, עו

ת תמורתו, חשוודי״. ״צריף עבור ,136 ד. לת, לפנו ר צ י ! ״ מ ה פ ־ ח ?

ספורט
אורחים

צנועה דרישה
 לא סנדרלנד האנגלית הכדורגל לקבוצת

 בישראל מסיורה חזרה מאז רב, מזל היה
הסתב האחרונים בשבועות שעברה. בשנה

ב ביותר הגדולות השערוריות באחת כה
ש התברר כאשר האנגלי, הכדורגל תולדות
 שלא תשלומים לשחקניה העניקה הקבוצה

 לכל סולקו הקבוצה ממנהלי ארבעה כחוק.
 האגודה ושחקני ספורטאית מפעילות חייהם
ה ממנהלי אחד דיצ׳בורן, לחקירה. נקראו
 בישראל, הוא גם שביקר המסולקים, אגודה
 לשע־ קבוצתו שערורית את להפוך החליט
 לירות רבבות השקיע ארצית, כל רוריה

 האנגליות הקבוצות שכל להוכיח במערכה
כחוק. שלא לשחקניהן לשלם נוהגות

 בישראל, סנדרמד קבוצת של מארחיה גם
 מ־ רחוקים היו לא פתח־תקוה, מכבי אנשי

קבו מאמן את שסילקו אחרי שערוריות,
 עורר לא זאת למרות שפיגל. אליעזר צתם

 בלב רחמים סנדרלנד של המסובך מצבה
 שאם למסקנה הגיעו הם פתח־תקוה. אנשי

 סדר זה. שיהיה לסדר, סנדרלנד את קוראים
פר את הפתח־תקואים וכשסקרו הסוף. עד

 שאורחיהם מצאו האנגלים, עם יחסיהם שת
בסדר. היו לא

ע. רלציס סו ש סנדרלנד, כדורגלני לנ
 נהנו רמת־אביב*, במלון בארץ התאכסנו
 הפנים קבלת הרגיל. מגדר יוצאים מתנאים

 ששלושה כך כדי עד אותם הלהיבה החמה
למאר הגישו הארץ את עזבם לפני ימים
 פתח־תקוה, למכבי חוזה היה השי שי. חיהם

 האנגלית הקבוצה באנגליה. משחקים לשורת
ל חשבונה על איש 24 להטיס התחייבה
ל ראשונה, מדרגה במלון לארחם אנגליה,

 משחק, כל עבור שטרלינג לירות 500 שלם
לשחקנים. כים לדמי נוסף

 במרץ למסע התכוננה פתח־תקוה מכבי
 יצאו עבודתם, ממקומות שוחררו אנשיה רב.

 אולם שבועיים. למשך סגור אמונים למחנה
 לשוא הגיעו. לא המיוחלים הטיסה כרטיסי

 האנגלית הקבוצה סנדרלנד. על מכבי לחצה
ל יריבים למצוא ביכולתה שאין טענה
 נגד לשחק רוצה איש שאין כיון מכבי,
ישראלית. קבוצה

 פתח־ אנשי של סבלנותם פקעה השבוע
 של העדין שמצבה מחשבה מתוך תקוה.

 להסתבך תרצה שלא לכך יגרום סנדרלנד
 פתח־תקוה מכבי הגישה נוספות, בשערוריות

 הנמנה בראז, יצחק הדין עורך באמצעות
להת משפטית תביעה הקבוצה, הנהלת על

 מאשימה היא בה לכדורגל, האנגלית אחדות
 לא בתביעתה הסכם. בהפרת לנד1סנד את

 היא ההסכם; הפרת על פיצויים מכבי דרשה
 האנגלית שההתאחדות בדרישה הסתפקה

ול החוזה את לקיים סנדרלנד את תכריח
לבריטניה. פתח־תקוה מכבי את הסיע

אגודות
מהשכונה החכרה

 העיר תושבי כאשר שבת, מוצאי מדי
 יוצאים ולבלות, לטייל חג לבושי יוצאים

 החלונות, אל בתל־אביב התימנים כרם אנשי
 בשקט, עומדים שם הבתים. ופתחי המרפסות

 אל צפיה מבטי שולחים פיסטוקים, מפצחים
 פנים, קמוטות זקנות עומדות הרחוב. תוך

 עומדים המדויק; גילן את יודע אינו שאיש
 חזרו עתה זה שאך פיאות, מסולסלי גברים
ממתינים. כולם הכנסת, מבית

סמ אל נכנסים להחשיך, מתחיל כאשר
 גדושים גדולים, אוטובוסים שני הכרם טאות

ב קולות. בקולי ושרים המריעים נוסעים
 התימנים כרם תושבי נחלקים רגעים אותם

ה ואלה באוטובוסים שהגיעו אלה לשניים:
 ברגעים פניהם. את לקבל סביבם מצטופפים

ה יושבי של המקומית גאוותם מגיעה אלה
 קבוצת חוזרת בו הרגע כי לשיאיה, כרם

 אל שמשון, קבוצת שכונתם, של הכדורגל
 מרגיש בו היחיד הרגע אולי הוא ביתה,

ב רעועה בחורבה היושב התימני החנווני
 סוב משהו משלו, משהו לו יש כי כרם

בו. להתגאות יכול שהוא וחזק,
 המצטופף הקהל בתוך נעצרות. המכוניות

 צעירים, כדורגלנים 11 יורדים הכביש, על
 פסים חולצות לבושי ומאובקים, מיוזעים

 השאלה פורצת כמה?״ ״כמה? תכלת־לבן.
״ני שואל: לא אחד אף ריות. עשרות מפי
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 קרב התנהל אלה ובימים למלון, שולמו

 המלון הנהלת שהגישה במשפט שאלונים
הקבוצה. מביאי נגד
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