
 הכדורגל מחוקת הסבר דפי
ה״טוטו״ בתחנות

טפסים למסירת האחרון המועד ה׳ ביום

בטוח ממוות ניצל הוא
ת הודות הבטיחות לחגוו

ה זו מכונית ת ט לה ס ם במירוץ ממסלו  שהתקיי
התהפכה ארה״ב בסילבסטון,  כשהנהג, באוויר ו

ס ס דיוי תיו ה. תלוי מ תי ח ת מ
ת לחגורת הודות חו  בשריטות ויצא הנהג ניצל הבטי
ת בלבד. קלו

ה גם חגור ת ת חגורת א חו טי  נסיעה. בכל ב
תין עו סי ת תהיינה נ חו טו  יותר ב

מיום ם גם 1.4.74 ו א ת ה ק ב חו  המחייב ל
בחגורה. שימוש

תאונות למניעת הלאומית המועצה • התחבורה משרד

במדינה
)22 מעמוד (המשך

 בירת בלורנסדמרקס, שזזו זמן־מה ביק.
 בטרמפים, שוב הגיעו, ומשם מוזמביק,
לרודזיה.
 קיבלו רודזייה, בירת סולסבורי, בעיר

 לעצמם הבטיחו כך זמני. ׳רישיון־עבודה
צפונה, מסעם, המשך יאת

 מצאו שברודזיה הקאריבא אגם ליד
 על הלילה את לבלות ביקשו בית־מלון,

 נושים, שני פתחו לפתע שבחזיתו. הדשא
בתיגדת־סכינים. לפינה, מעבר שהגיהו
הפ הם מייד. התערב הישראלים צמד

 סכיניהם את מהם לקחו הניצים, בין רידו
ל נכנסו אהר־כך לדרכם. אותם ושילחו

לאכול. כדי מלון,
 החשבון, את ביקשו דשנה ארוחה אחרי

ו כספם, את לקבל סירב בעל־המלון אך
 אמר. היי!״ !את היצלתם ,,אתם הסביר:

וה אותי, לרצוח בא האלה הכושים ״אחד
עלי.״ הגן שני

 הדשא, על לישון רשות ביקשו כאשר
 גם בעל־המלון סירב שלהם, בשקי־השינה

שי עם חדר להם הציע זאת תחת לכך.
חינם. ללינת־לילה, רותים

 ב־ הקאריבא אגם ליד המלון של בבאר
מ שבאו חייאים ׳בארבעה פגשו רודזייה

ה למסע־הצייד לצאת והתכוננו מרחקים,
מסע־ האפריקאית. יב׳סלווזז׳ שלהם, שנית

׳האינקוויזיציה* בארמון אייל
בפנמה ניפגש המילחמה, אחרי

 ה׳סאפארי׳ לחלוטין!מן ישונה היה זה צייד
 מראש. החיות את ׳אפילו המכין לתיירים,

 הציידים, אל כמובן שהצטרפו ואייל, ׳אבישי
בלתי־ניישבחות. בחוויות זכו

יחי לבנים שיני בדרכם, המשיכו ׳משם
 מקו־ ורכבוודינוסעים ברכיבות־משא דים

הגי עד מסוכנות, בדרכים איטיות, ;מיות
מאלאווי. בירת לפליניסאיר, עם

 ואפילו איטית, נסיעה של ימים ׳אחרי
 סאלאווי. בירת לפלנטאיר, הגיעו ׳מסוכנת,

 ב־ שעיבדו ישראלית, מיישיפחה בבני יפגשו
ב טיול לערוך והתכוננו כטיפנאים :מקום

 השניים הבלתי־נודעת. באפריקה מכונית
 הגיעו כך כמובן. טרמפ, עליהם תפסו

ה במ״כרות־הנחושת עבודה לזאמביה.
מחדש. כיסיהם את מילאה מפורסמים
 ל- בטרמפים הגיעו ראש־השנה לקראת

 עם החג את ובילו שבקונגו, ■אליזביתוויל
 המשיכו מקונגו שם. היהודית הקהילה בני

 ה־ אפריקה את עיברו ויקטוריה, למפלי
ל וניסו באיזורי־הרעב ביקרו מידברית,

 של היחיד מזונם — בשורשים היזון
׳במקום. הילידים

 שבועות אחרי לאסיה. מאפריקה
 עלו באפריקה סיורים של אחדים ׳נוספים

 הגיעם לפני להודו. בדרכם אוניה, על
 וב- בציילון גם לבקר הספיקו לבומביי

 ההודית תת־היבשת את הודו. של דרוסה
 ״בקשיש״ למבקרים בתיתם ברכבות, יעבירו
ב ישנו פעמים כרטיסים. שיקנו תחת

 חייל של שריון ליד קרטוזניה, בעיר *
נזימי־הביניים. ספרדי

 עיזים ליד דחוסות־אדם, ברכבות עמידה,
ל והמשיכו לדליהי, הגיעו כך ותרנגולות.

 במיק־ התארחו בדרכם ולכלכותה. נפאל
 להנניסודאורחים וזיכו בודיסטיים ,דשים

הנזירים. מצד נפלאה
 ל־ המשיבו ומשם שבוע, שהו בבורמה

 ללאום. — משם תאילנד. בירת בנגקויק,
 אל בטרמפים להגיע ניסו תאילנד דרך

 קילומטר 90 במרחק אד קמבודיה. בירת
 בשל הכביש, את הצבא הסם הבירה מן

 פגשו למזלם, באייזור. שהתחוללו הקרבות
ב הטייסם וזה ארצות־הברית, שגריר את

 שלושה במשך לפנום־פן. הפרטי מטוסו
 תודות אך במצור, נתונה העיר היתד. י,מים
 הורשו ניקוב, בקלאש בשימוש שלהם לידע

 ואף בסיוריהם, כוחות־הצסא את ללוות
אחת. קרבית לפעולה נקלעו

 בטרמפים ואייל אבישי הגיעו לסי״גון
בווייט מעט סיירו הם פרטיים. במטוסים

 שיל צאתם למחרת הארץ את ויצאו נאם,
משם. האמריקאים

 באי ושהו להונג־קונג, בטיסה הגיעו הם
ול לסיורים הקדישו אותם ימים, חמישה
 באי טיילו לטייוואן, המשיכו משם קניות.

 הג־הפסח ולקראת ימים, עשרה !בטרמפים
 את בילו בקובה קובה. לעיר ליפן, הגיעו

 היהודית הקהילה בני בקרב חג־הפסח
היפא לטוקיו. בדרכם והמשיכו במקום,

ה השפה את הבינו בדרכם שפגשו נים
 היו לא אך שבפיהם, הבסיסית אנגלית

 כל את ניהלו כך להם. לענות ימסו,גלים
פיסות־נייר. על-גבי ביפאן שיחותיהם

הצב תפסו מיפאן הסואץ. ?{ל גשר
ש ספינה על טרמפ קלי־התנועה ירים

שבו ארבה הנסיעה לאוסטרליה. הפלוגה
 חודשים, שישה שהו באוסטרליה עיים.
בטיו ושלושה בעבודה שלושה בילו ימיהם
 באי־ במיקצועותיהם, שוב עבודתם, לים.
 להם הכנימה האוסטרליים, המידבר זורי

׳מסולם. המשך את היטב וביססה רב, ממון
 אליהם הגיעה באוסטרליה שהותם בעת
 הם יום־יהכיפורים. מילחמת על הידיעה
ב ישראל. בשגרירות להתייצב מיהרו

 חזר ואבי להישאר, לאייל יעצו שגרירות
והשת בחיל־ההנדסה שירת ארצה, מייד

הסואץ. על גשר־הצליחה בבניית תף
 מיס־ קבעו דרכיהם שנפרדו קודם אולם,

הגיע אייל בפנמה.״ המילהמה ״אחרי :גש

בקרטחנה הנעליים פסל ליד
בריו־דה־ז׳נירו לקרנבל בטרמפ

 ואבי, לפנמה, מאוסטרליה באוניית־פרי
 ולאיי לאירופה יצא שהשתחרר, לאחר

 אך לפנמה, להגיע ניסה משם הבהאמיה.
 לימיאמי הגיע כך נוחה. תחבורה מצא לא

 והשניים אייל עם התקשר שבפלורידה,
ב אשר ברנקייה, בעיר להיפגש קבעו

קולומביה.
 בנמל- ואייל אבישי נפגשו 16.12.7ב־ג

 עם החנוכה חג את בילו הם התעופה.
 בעיר ביקרו בברנקייה, היהודית הקהילה

ב יש ומשם למאיקאו, המשיכו קדטחנה,
 המיז־ חופה את לעבור להמשיך כוונתם

ל להגיע דרום־אמריקה, יבשת של ריחי
 לחזור בברזיל, בריו־דזדז׳נירו, קרנבל
ה בחבל לבקר המערבי, החוף דרך צפונה

תי אליו מקיום לכל ויאחר-כד... אמזונס,
הנדודים. רוח שאם

ספורט
אדומה שד חדו<דת

 ביותר המפותח הספורט ענף
 ירושלים ב״הסועל״

רחו״ל הנסיעות ענף הוא
דב שני עשתה יום־הכיפורים מילחמת

ידו־ הפועל של הספורט לאגודת רים




