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אלד,מברה׳ — יפו
.8.30בד 15.11 ד׳ יום

בית־העם, — כפר־הס
.8.30ב־ 16.11 ה׳ יום
עמל, — כפר״סגא
.9.00ב־ 17.11 ו׳ יום

בית־המורה, — תל־אכיב
.9.30ב־ 18.11 מוצ״ש

 בית־ארלהורוב, — תל־אכיב,
.8.30ב־ 20.11 ב׳ יום
בית-החייל, - תל־אביב

.8.30ב־ 21.11 ג׳ יום
 העירוני, התיאטרון — חיפה

.8.30ב־ 22.11 ד׳ יום
״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״

ו״גרבר״. ״קופת־מכבי״ חיפה,
ראשית: הפצה

.231655 טלפון ״לאן״,
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 ברכישת סיוע הספורט מהתאחדות לקבל
התפלא. לא דירה,

 טריקת
דלת

ש גילו, ופטר כשאסתר התחיל ה *
 חדרים וחצי השניים דירת של מחירה {

 אלף 61ל־ מגיע לקנות, שרצו בהרצליה
 כל אחרי אלף, 30 רק היו להם לירות.

 להתאחדות פנתה אסתר ההלוואות.
עזרה. ביקשה הספורט,

 וחצי,״ בחדר תגורי כסף, לך אין ״אם
 אסתר מההתאחדות. פוקס איציק לה אמר
הדלת. את וטרקה יצאה

להת השניים החליטו מחוסר־ברירה,
ש החליטו נזעקו, ידידים ברבנות. חתן

 מכבי אנשי ביניהם, יהיה. לא הזה כדבר
ועז אמרו, לכל,״ מעל — ״אסתר רבים:

 מהפועל. יותר — החתונה באירגון רו
 אפילו — פרחים צלם, תזמורת, כיבוד,

 או בחינם הושגו — והכלה החתן בגדי
 נשארו הפועל אנשי רק חינם. בחצי

 100 של בצ׳ק הסתכמה מתנתם עיקביים.
למ לחתונה, שהגיעו זרים מעריצים ל״י.
מכו רק להם ידועה היתה שאסתר רות

 תרמו — ומהטלוויזיה העיתונים תרות
יותר.

 אימון
הדבש בידח

 היה הסתבר, כירח־הדכש, זוהר
 לארוחות הגיעו הם להם. זר קצת 1 1

פת מה — לחדר שירות בזמן. בדיוק
 ב־ אכלו ארוחת־הבוקר את אפילו אום?

לשול שהוגש היין בקבוק חדר־האוכל.
הבי מהבית מיותם. נשאר ערב, מידי חנם
פירות. סל יהיה, שלא מקרה כל על או,

 מים כוס מבקשים היו לפחות ״לוא
 המאוכזבים, המלון אנשי נאנחו נוספת,״

המל של לשירותם מיוחד איש שהעמידו
ובעלה. כה

להו מזדרזים — ובעלה המלכה אבל
קצ מכנסיים לובשים השירות, על דות
ה הכביש לאורך לריצה ויוצאים רים,

אי כמקום להם המשמש למלון, סמול
 אומנם ביקשה אסתר לעת־מצוא. מונים
 לא שמגרש מכיוון אבל כדורגל, מגרש
בכביש. הסתפקה היה,
 עוד אסתר נמשכה הספורט עולם אל

 ומתמיד מאז למעשה, קטנה. כשהיתה
 תהיה שהיא שחמורוב במשפחת ידעו

 התחילה ברצינות להתאמן ספורטאית.
ב כמוכרת העובדת אמה, העממי. אחרי
 במקצועו, סנדלר ואביה, איווניר, חנות
 את להגשים לה לאפשר כדי הכל עשו

חלומה.
 14 בגיל שיאים. לשבור החלה אסתר

 בגיל לחוץ־לארץ. ראשונה נסיעה — וחצי
באנקוק. אולימפיאדת — וחצי 18

 מאמנה קבע מזהיר,״ עתיד לה ״יש
תפקי מכל שהתפטר ז״ל, שפירא עמיצור

 זמנו. כל את לה והקדיש האחרים דיו
ש נוכיח מינכן, באולימפיאדת ,1972״ב־
 רק לא עולמי, בקנה־מידה אלופה היא

אסיאני.״
באולימ ,1972ב־ לכל. זכה לא הוא
נרצח. הוא מינכן, פיאדת

 מטפלת, לא
מסדרת לא

 כשפטר שבכית־המלון, חדרה ף
 ושניהם אוהבים, מבטים בה נועץ ^

 על קצת אתי מספרת צעירים, נראים
לעתיד. תוכניות ועל העבר על עצמה,
 היא בכלל,״ בעצמי מטפלת לא ״אני

ציפור ולא שיער, מסדרת ״לא מחייכת.
ניים.״

בעלות. פטר מפגין לה,״ מרשה לא ״אני
ממ היא עכשיו,״ רוצה שאני מה ״כל
 והעיקר הטכניים, שהדברים ״זה שיכה׳

 איפה שאדע יסתדרו. הדירה. עם הבעיות
באימונים. להמשיל אוכל ואז, עומדת. אני

 אם עצמי, את שואלת לא כבר ״אני
 אותי שמשל מה לא. או לרוץ רוצה אני

 לראות הפירסום. אומנם היה בהתחלה,
לחו״ל. הנסיעות בעיתונים. שלי השם את

 בלי יכולה לא כבר אני עכשיו, ״אבל
לרוץ.

 זה. על חושבת לא עוד אני ״ילדים?
ל להגיע כדי עבדתי האולימפיאדה עד

 פשוט רוצה אני עכשיו, שלי. בשיא מינכן
כושר.״ על לשמור

)14 מעמוד (המשך
ה את לקבל היה יכול בממשלודישראל,

ה דוברי שני הם המדברים כי רושם
 של מדיניותה את המבקרים אופוזיציה

 חדשה דרך מתווים מאיר, גולדה ממשלת
שלום. הסכם להשגת

תו בעיני הדברים הוצגו אף זו בצורה
 בדיחה אלא זו היתד, לא ישראל. שבי

 פעילים שותפים הם השניים שכן מרה.
ה ממשלת־ישדאל, של ודרכה למעשיה

 שמתווה בכיוון צעד אחר צעד הולכת
ה הסיפוח של הכיוון — דיין משה לה

 היו לא כשלעצמם, היפים דבריהם, זוחל.
 דבר של ביסודו שבן, שפתיים. מס אלא
 מאשר בהרבה שונה אלון תוכנית אין

 סיפוח על היא אף מבוססת דיין, תוכנית
 ועל המערבית הגדה של נרחבים חלקים

בשטחים. היאחזויות
לנ האילמות היונים שתי החליטו מדוע

? הום
 לכל. אותן שאילצו אחרי זאת עשו הם

הבחי במלחמת שפתח דיין משה זה היה
 במאבק העבודה במיפלגת הפנימית רות
 את הניף הוא גולדה. של ירושתה על

בה השלימה, וארץ־ישדאל הסיפוח דגל
 המיפלגה, חברי רוב של דגלם שזהו ניחו
בעבר. סיעתית השתייכות הבדל ללא

 היה המפא״יי הגוש מחנה את לארגן כדי
 להניף חייב — ספיר — הספינכס־המדיני

ל שהבחין אלון, יגאל הנגדי. הדגל את
 לפי התיישר הרוח, נושבת כיוון איזה
ה באהדת לזכות בתקווה ספיר של הקו
המדינ השקפותיו את במעט ריכך גוש,
ה בישות להכיר המוכן היה בעבר, יות

פלסטינית.
ביש לא השניים של הנמלצים נאומיהם

 ממשלת־ של במדיניותה שינוי שום רו
 העבודה מיפלגת של במצע או ישראל

תחי את רק בישרו הם הבאות. לבחירות
העבו במיפלגת הפנימית ההיערכות לת
 לבחירות. עד השנה, כל שתימשך דה

 במים־ מהפכה מעין תחולל זו היערכות
 הסיעתית, ההתארגנות במקום שכן לגה.

 הניצים מחנה של היערכות עתה תיווצר
סיע מוצא הבדל ללא היונים, מחנה מול
תי.

 לשלום הישועה כי שהאמין מי אל
 וכי יספיד, אלון של מדקלומיהם תבוא

עו את בהנהגתם תשנה העבודה מפלגת
בהקיץ. חולם אלא היה לא רה,

דם משפטי
 במק״י, הפגימיים המאבקים ע?

המיפדגה. דפיזדג הדוחפים
 על־ידי עמיר מקיבוץ גורש לם מאיר

אש השומר־הצעיר. הארצי בקיבוץ הרוב
 מאד: חמורה היתד, ,1953 בשנת מתי.
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 משפטי בנוסח הגירוש, אחרי שנים 19

לנא ניתן לא בהם המפורסמים, מוסקבה
בו ופסק־הדין דברם את להשמיע שמים

 לם, מאיר השבוע עסק — לאלתר צע
 ויו״ר מצליח תל־אביבי עורל־דין כיום

 ב־ — מק״י של המרכזית ועדת־ד,ביקורת
 ״סטיות בעלי אחרים נאשמים של גירושם

ממיפלגתו. שמאלניות״
 ואליעזר וילנסקה אסתר הנאשמים:
הצבעתם :האשמה פיילר. (״שומרניק״)

 וסיעות הזה העולם סיעת הצעות בעד
ההסתדרות. במועצת אחרות אופוזיציה

 אלה חברים הימנעות :נוספת אשמה
אח המערך,—גח״ל הצעת בעד מהצבעה

 לדיון כלל נקראה לא מק״י שסיעת רי
 בעמדות המיפלגה, לתקנון בהתאם מוקדם,
במועצה. הסיעה

 וילנסקה אסתר תקדים. ללא צעד
לם. של ממשפטיו נבהלו לא פיילר ואליעזר
קומוניסט במפלגות תקדים ללא בצעד

 להתייצב סירובם על השניים הודיעו יות,
המרכזית. הביקורת ועדת בפני לבירור
חת תל־אביב במחוז חברים 75מ־ יותר

 של המרכזי הוועד ליו״ר עצומה על מו
ולמז טייטלבוים, ראול העיתונאי מק״י,

ה את לבטל דרשו צבן, יאיר הוועד כיר
המיפלגה. מנהיגי שני נגד בירור

המרכ הביקורת ועדת אולטימטום.
 ומעצומת השניים של מצעדם נדהמה זית

ש רשום במכתב נדחה. הבירור החברים.
 נדרשו ולפיילר, לווילנסקה לם הוציא

יום. 30 תול הוועדה בפני להופיע השניים
 לוותיקי האולטימטום? בתום יקרה מה
 יורשי־סנה שבין ביחסים ולבקיאים מק״י

 המיפלגה, של הוותיקה המנהיגות לתומכי
 דוחפים וצבן טייטלבוים התשובה: ידועה

לפילוג. המיפלגה את
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