
 הצהובות־מפוארות מזוזדותיה ושתי דורה
מלאי־קיגאה. מבסיס משכו

מע : האסירות בקהל התערבה לא דורה
התחיי עליה הטילו הטוב ושמה הרם מדה

 לחדר־ מחוץ עמדה היא מסויימות. בויות
 עמדה לידה הקטנה. המרפסת על המעצר,

 עליה שמרה בדיחי, חנה הוותיקה, השוטרת
עיניים, בשבע

 : יסוד חסרת היתה לא המוגברת השמירה
 משך המשטרה מידי להתחמק הצליחה דורה
 היו בפעם פעם מדי חודשים. משלושה יותר

 גדולים בתי־מסחר או מפוארים, בתי־מלון
 להם שילמה אמריקאית תיירת כי מתלוננים

 אקספרס. אמריקן של חסרי־כיסוי בצ׳קים
 חתימתה גם תמיד. זהה היה התיירת תיאור

ג׳קסון. דורה : זהה היתד, הצ׳קים על
דו לקנות.״ ומה להשתכן ,איפה

 שלוש לפני עוד הישראלי באופק הופיעה רה
 שדה־התעופה שוטרי הבחינו כאשר שנים,
ה מן באולם־ההמתנה שישבה באשה בלוד
הב המטוסים אחרי עקבה הערב, עד בוקר

 עוד לאי־שם נעלמה היא אולם ויוצאים. אים
אותה. לחקור השוטרים הספיקו בטרם

 בלוד. והופיעה דורה שבה שעבר בשבוע
 לאמריקה. אותה שיסיע למטוס חיכתה הפעם
שוטר־ :לדרך להפליג זכתה לא היא אולם

ג׳קסון תיירת
״ צהובות מזוודות שתי

 אדיבות ברוב אותה הזמין אליה, ניגש חרש
בעקבותיו. ללכת

 קבועה. כתובת היתד, לא ג׳קסון לדורה
 היו כאשר למשנהו. מבית־מלון נדדה היא

 ממהרת היתד, להדאיג, עד גדלים החשבונות
חדש. למקום לעבור
 מלון את ה,תיירת״ עזבה שבועיים לפני

 ההנהלה בידי השאירה התל־אביבי, ד! קסה
למ בחשאי עברה נפרע, שלא שמן חשבון

 כעבור במפתיע אותו עזבה הסמור, דן לון
 של חוב מאחוריה בהשאירה ספורים. ימים

 המזל לה האיר לא הפעם אולם ל״י. 70
 בעבר ששירת מעובדי־המלון, אחד :פנים

 בא אחר עובד אותה. הכיר במשטרח־לוד,
 היה דורה בידי כי גילה הראשון, לעזרת

לארצות־הברית. כרטים־טיסה
הקי לדורה, מסביב העתונאים נאספו עתה

באנג להם השיבה היא בשאלות. אותה פו
 כך כל רעש לעשות להם ,למה : לית

הס בחיפה, המתגוררת אחותי, הרי 1 גדול
 הוסיפה היא חובותי.״ כל את לפרוע כימה

 מתוך עשתה אשר את עשתה שהיא ואמרה
ל אמריקאית תיירות למשוך ברורה כודנה

 לאמריקאים לומר אוכל ,עכשיו : ישראל
לקנות.״ ומה להשתכן איפה בדיוק

ב העתונאים, אחד שאל ג׳קסון,״ ,מרת ,
 חן מצא מהם ואיזה ביקרת בתי־מלון כמה

 היסום: ללא באה התשובה ״7 ביותר בעיניך
 ביותר הטוב המלון אבל אותם, ספרתי ,לא
!״ עצום היה הוא דן. היה

 היא דורה. של בכתפה השוטרת נגעה כאן
ביק הצהובות, מזוודותיה שתי את הרימה

ב ללכת. עלי יהיה ,עכשיו : סליחה שה
ברמלה.״ אתגורר הקרובים שבועות

ספורט
רגל כדו

ה לי \ :3 ארמניה - אנג
 כמגרש נערכה שעבר כשבוע
 אלה 110 כנוכחות בלונדון ,וומכלי״

 הכדורגל מתחרויות אחת צופים
תח העונה: של כיותר הגדולות

 וגרמניה, אנגליה נבחרות כין רות
האנג של גדול כנצחון שנסתיימה

 ״העולם כתב קינן, עמוס כותב לים.
כתח נוכח שהיה באירופה, הזה״
: רות

הספ ׳מידי לקנות היה אפשר בכיכר־לסטר
 בו הקולנוע, לאולם כניסה כרטיסי סרים
 העברה המסך על לראות הצופים יכלו

התח את המתאר יומן־הטלביזיה, של ישירה
 שוחרי־ספורט לונדונים אלפי כמה רות.

 האחרים ואילו זאת, בדרך לבחור נאלצו
 10 מכיסם הוציאו בעלי־הכיס, המאושרים,
 שתי בן כרטיס עבור ושילמון סטרלינגים

 האיצטדיון. בפתח ששרצו לספסרים לירות,
בכר הצטיידו הצופים אלף 120 של מרביתם

חדשים. או חודש לפני טיסים
המוע השמש מימי באחד לכן, קודם יום

 ברחובות הכל הצטופפו לונדון, של טים
 צ׳רצ׳־ל של השמונים הולדתו יום את לחוג
התח ביום גם הפרלמנט. מושב פתיחת ואת
 למרבה וערפל, מגשם נקיה לונדון היתד, רות

 באיצ־ המקומות אלף ועשרים ומאה הפלא,
 נרגשים, המונים התמלאו וומבליי מדיון

אנג על הרבה, או מעט כספם, את שהניחו
 הספורט פרשני ורוב העתונים רוב שכן ליה.

אנגליה. לנבחרת נצחון ניבאו
אדו במדים המלכותית, תזמורת־ר,פרשים

 נוצות ועטרת מוזהבים וכובעים נוצצים מים
בר ונגנה, המגרש על בסך צעדה מבהיקה

 וורד, ם. ג׳. א. הקולונל של האדיבה שותו
 ואחרים. סוור. ברלין, אירבינג משל מארשים

 נוגנו נמרץ, בדיוק חמש, חסר שתים בשעה
ש הגרמנים אלף וחמישי,־עשר ההמנונים,

 גרמניה, רחבי מכל ללונדון יום באותו נהרו
 דויטש־ את לשמוע יכלו ובאויר ביבשה בים
 על שנה, 15 של באיחור אלס, איבר לנד

 במאוחר מוסב כידוע, אולם, אנגליה. אדמת
 לערבב שאין להוכיח וכדי לא. לעולם מאשר
 אנתוני סיר התכבד פוליטיקה, עם ספורט

 בבעיטת־ הוד־מלכותה, של שר־החוץ אידן,
 פוליטי לצעד לייחס אין כן, על הפתיחה.

ספורטיבית. משמעת כל זה
שחו ומכנסים לבנות בחולצות הגרמנים,

 פוזי־ הרקנראם, : הבא בהרכב הופיעו רים,
 הארסורס, ליבריך, ארהארדט, קולמאייר, פאל,

 האנגלים, בק. דרוואל, זיילר פייפר, קאופהולד
 הופיעו לבנים, ומכנסים אדומות בחולצות

 פיליפש, בירן, סטאניפורת, ויליאמס, :בהרכב
 שאקלטון, אלן, בנטליי, מאתיוז, סלייטר, רייט,
 תעלומה, בגדר שעודן שונות, מסיביית פיניי.

 מכין שלשה רק הגרמנית בקבוצה הופיעו
 העולמי הגביע את לגרמניה שהביאו אלה

ה קפטן פוזיפאל, ״יום״ — שווייץ במשחקי
 ולטר, פריץ של מקומי את שירש נבחרת
ה לפעילותו שמחוץ ,28 בן הימני, והמגן

הרקד מטובי לאחד נחשב ־א ה ספורטיבית,
 וליבריד. קולמייאר ;בגרמניה ד,סלוניים נים

 שמונה בן צעיר הנו המרכזי, החלוץ זיילר,
 בתחרות הראשונה הפעם זו דמשתתף עש־ד״

בינלאומית.
ק ח ש ט. מ ק  שקט שקט, היה המשחק ש

 מה־ בחלק רק אנגליה את וזיכה לעתים, מאד
הרא בשניה ובצדק. לה, מגיע שהיה נצחון
 חופשית בעיטה ניתנה המשחק של שונה

והקי עליד, התגברי הגרמנים אך לאנגלים,
 שער־ על הסתער קאופהולד השמאלי צוני

 המקשר לדרוואל, מוצלחת במסירה האנגלים.
 רציני במבחן הועמד לשער, שבעט השמאלי,

 עד זאת, לאחר עצר. הוא וילייאמס. השוער
ב והאנגלים הגרמנים התקיפו ,27,־ד הדקה
 במידה והחמיצו יותר, או פחות שווה, מידה
 ביחוד שערים. להבקיע ההזדמנויות את שווה

 שאיבד בנטליי, הזדמנויות בהחמצת הצטיין
 מסטאנ־ אליו שהגיעו המסירות כל את כמעט

 בדקה הוא, זכה כך משום אולי מאתיוז. ליי
אנג לטובת הראשון השער את להבקיע 27,־ד

 הראשונה, המחצית לסיום ועד ומכאן, ליה.
 הר־ הצדדים. שני של ההגנה בעיקר הבריקה
לע היסס שלא נועז, כשוער התגלה קנראט

 ולחטוף ארוכים לרחקים ולזנק השער את זוב
החלוצים של מרגליהם המאיים הכדור את

 והסתכן. מדי נועז היה אף לעתים האנגלים,
 אך טובים, מגינים היו וליבריך פוזיפאל

 מצו־ היתד׳ סלייטר, וביחוד האנגלית, ההגנה
יינת.

 ליד המשחק כל התנהל השניה במחצית
 להגיע הצליחו לא פשוט הם הגרמנים. שער

 השלישית בדקה האנגלים. לשער פעם אף
 עוררים, כל ללא השני, השער את אלן הבקיע

 לאחר לשער, מחוץ היה האמיץ הרקנראט כי
 נועזת. בצורה אמנם׳ פיניי, מידי כדור שהציל

 עד במגרש, בולט כה יתרון גילו האנגלים
 אותו המזהיר, השמאלי המקשר ששאקלטון,

הו באיסטנבול המשחקים באחד אשר איש
 שער לפני והסתרק מכיסו וראי מסרק ציא

 היה יכול השער, את הבקיע בטרם היריב
הב הוא בלהטוטיו. הקהל את להדהים שוב
 בלהטים הגרמנית מערכת־ההגנה כל את קיע

 את גם הבקיע אחר ומסחררים, ערמומיים
 מדי, רחוק הכדור הגיע בינתיים אולם השער,
ל כדי מרוצתו את שאקלטון הכסיל וכאשר
 היריב, שער מאחורי עצמו את מצא השיגו,

הר בהם הרגעים באחד העתונות. צלמי בין
 ארגנו מאד בטוחים עצמם את האנגלים גישו

 דקות 13ו־ מבריקה, בזק התקפת הגרמנים
מוצ מסירה שקיבל בק, הבקיע הגמר לפני
גרמניה. לטובת הכבוד שער את מזיילר, לחת

 זמן־המשחק כל במשך הצליחו לא הגרמנים
מש ששיחקו פי על אף יעילה, התקפה לפתח

 ולא כשרונם, את בזבזו האנגלים צמוד. חק
 אמנם בהתקפותיהם. תכנון כל היה ניכר

 שוב התגלו ושאקלטון, מאתיוז כמו בודדים,
 דבר, כל בנמצא היה לא אך דגולים, כשחקנים

 ה־ ומחושב. מלוכד קבוצתי למשחק הדומה
 המשחק היה אם בכל. שלטה אימפרוביזציה

ש ההזדמנות בגלל רק זה היה הרי כדאי,
 ,39,־ד בן מאתיוז, סטאנליי את לראות ניתנה
 היכולת, את במלים לתאר קשה יכלתו. בשיא

 זה, שחקן שהציג המרהיב והמשחק הזריזות
 ארוכים בצעדים יאומן. בל כמעט הוא הדבר

 המגרש, פני על עצומה במהירות מרחף הוא
 בקולמייאר וביחוד ביריביו ומהתל משטה

 את להוציא אופן בשום אפשר ואי המסכן,
לע מסוגל הוא כאילו נדמה מרגלו. הכדור

 הוא צעדים. בשלושה המגרש כל את בור
 המגרש, כל את ומילא יכלתו, כמיטב עשה

שאגות־ד,הת ומרבית המשחק, כל את כמעט
 חשבונו. על נזקפו התשואות ורעמי פעלות

 אתם שהביאו הגרמנים, הצופים אלף 15ל־
 ורמקולים, חצוצרות של גדול מטען מגרמניה

 גם אם לחצצר, הזדמנות כמעט ניתנה לא
 חלושה. ענות קול לפעם מפעם להשמיע ניסו
 שער־האנגלים את להבקיע היה אפשר אילו

ל קרוב נון, בן יהושע כמעשה בחצוצרות,
מזהיר. נצחון מנצחים שהיו ודאי

 הגרמנים שהבקיעו לאחר בלבד דקות שתי
 ו־ מתרדמתם האנגלים התעוררו השער, את

 מכאן השלישי. השער את הבקיע שאקלטון
 הגרמנים כל התרכזו דקות, 11 לגמר, ועד

 ואמנם נואש, הגנה במאמץ לשערם, מסביב
 שיכול פיניי, בזאת להם עזר בזאת. הצליחו

 אילולא מטר, 2 של ממרחק לשער לבעוט היה
בפרץ. קולמייאר נתקע

בתוצאות־ד,התערבו בטוחים שהיו הצופים,
שרי לפני עוד המגרש את לעזוב החלו ,יות
 שהביא נלהב ברנש אותו אפילו הסיום. קת

 את והלהיב הבריטי הארי בדמות בובה אתו
 מיד יצאו הגרמנים ואיננו נעלם השחקנים,

מה הרכבת ירדה בריסל ליד לגרמניה, חזרה
המאוכז הגרמנים הצופים מן אחדים פסים.

הכדורג ונפצעו, נהרגו לארצם, שחזרו בים,
שלמ,ים. יצאו המנוצחים לנים

במסלול
ת לד מו ה דו־ דו ש־ ל

 התשיעי נצחונו לאחר אחת שעה •
 דוד הצעיר, המתאגרף קיבל בארצות־הברית

 משרדה,בטחון :ארצה לשוב הוראה עובד,
 האחרון בקרב לצד,״ל. להתגייס אותו חייב
 בנוק־ אמבייל אנתוני את עובד ניצח שלו

הרביעי. בסיבוב טכני אאוט
 נערכה אשר בקליעה, באליפות־העולם •

 ברית של הקלעים זכו וונצואלה, בקאראקאס,
 20 אספו הם :הראשון במקום המועצות

 6 אליהן צרפו הזהב, מדאליות 32 מבין
 במקום ארד. מדאליות 7ו־ כסף מדאליות

 מדאליות 4 : השוודיים הקלעים זכו השני
 ארד. מדאליור. 5 כסף, מדאליות 10 זהב,

 זהב, מדאליות 4 צברה אשר ארצות־הברית,
השלישי. במקום עמדה ארד, 2ו־ כסף 6

<ברשפר!>
בע״מ והשקעות לבנין חברה

מציעים אנו
תל־אביב בצפון

ת 1 ר י ד
ד2מ א ת6!

 ל״י 1נ000מ־ חדר 1! •
ל״י 6500מ־ חדרים 2 .
 ל״י /500כד חדרים ,

•
ת ו י ו נ ת ח אולמו ו

 מטרה ולכל גודל בכל
 ל״י 5000מ*

 מעולה בנייה .
תיו התאמה •  לתכניו

במשכנתא חלק •

<<ברשםר>
בע״מ והשקעות לבנין חברה

אש) מכבי (מול
4—6 8—12 : הקבלה שעות

 זהכ הוא הנוצץ כל לא
 מדעק-בריא. זלאכל

 וצד כמון כדבש- אך
ולקב. לבוגר לילד,

ת 1 ח ל צ מ
 צלום ותמרי מכשירי־עזר

 מוכרים — קונים
 ומחליפים

מקצועית בהדרכה
המומתים אצל רק

ט ט 1 פ 1 ד מ
תל־אביג אלנבי רח. 18

□ י ק נ ר א
ם י ק י ם ת י ט ו ק ל  י
י ר ב ד ופלסטיק עור ו

ר ח ב מ ל כ ו ד ג
תל־אביב ,11 נחלת־בניסין בו צ.

הידוע המומחה
 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל

חשמליים גלוח ומכשירי

 חדר מחפש צעיר עתונאי
בצ נפרדת) ;הניסה מרוהט

טלפו לפנות תל-אביב. פון
 הזה״ ״העולם למערכת נית

פרת. עמנואל עכור )26785;
895 הזה העולם




