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מדאיגה הגירה
 היה לא חושי, אבא חיפה, עירייה ראש
 שם, אנשי לעירו למשוך שהשתדל היחידי
 הספורט אגודות גם אחרות. ערים יושבי

ספור הכרמל לעיר למשוך החלו החיפאיות
 בהבטיחם הארץ, רחבי מכל מצטיינים טאים
ושיכון. עבודה להם

 וכמה כמה. :פרי המאמצים נשאו במהרה
 איש בתוכם לחיפה, עברו וותיקים כדורגלנים

 למכבי שהצטרף פוקס, אלי תל־אביב, מכבי
 מרווחת בדירה אותו שיכנה שזו לאח־ חיפה,

 כנהג בעבודה אותו דרה ס הכרמל, על
בחברת־החשמל.

 ראשם את סיחררו הראשונות ההצלחות
 ולמשיך לנסות אותם עוררו החיפאים, של

 המזל כי היה דומה מחוץ־לארץ. גם שחקנים
 מצטיין כדורגלן :הפעם גם פנים להם האיר
קפ מולדתו, אי אח עזב גיאורגיוס, סבא

 בשדה רגליו כח את לנסות ט החל ריסין,
הישראלי. הכדורגל
הקפרי ה״עולה״ את קיבלה חיפה מכבי

 ספורטאים משיכת על חלמה בשמחה, סאי
.מברי גם אולי איטליה, מתורכיה, נוספים

 בעיטה ספגו המזהירים החלומות אולם טניה,
הכדו התאחדות :מספר ימים תוך מוחצת

ל דחוף מברק שיגרה הקפריסאית רגל
 גיאורגיום מ הודיעה הישראלית, אחותה
 הכדורגל במגרשי להופיע יוכל לא נענש,

אחרת. מוינה כל של או ישראל, של
 הבעיטה אולם הפריעה. לא הבעיטה

ה את דכדכה לא השכן האי מן שהגיעה
 נקודת־המוקד את השיבו רק הם חיפאים.

 לתוצאה זכו הארץ, פנים אל מאמציהם של
הכדור ווים, ישראל הביע השבוע : נוספת

הס את תל־אביב, הפועל של הוותיק גלן
לחיפה. לעבור כמתו
ה ההגירה הפכה ווים של הכרזתו עם

 אגודות חמורה. לבעייה לחיפה ספורטאית
״ל :מודאגות היו התל־אביביות הספורט

 לקחת עלולים הם להציע. מה יש פאים ח
ביותר״. הטובים הכוחות את מאיתנו

איגרוף
המדומה ההורה
 מצתצחי־ רק להיות ראויים ״הכושים

 מספר שנים לפני אמר ומתאגרפים״, נעליים
בארצוודהברית. קלן הקו־קלוקס מראשי אחד

ב מוצדק היה האימרה של השני חלקה
מ הוציא שנים עשרות כמה זה : החלט
 את שחור־העור האמריקאי המיעוט קרבו
 ג׳ק לואיס, ג׳ו בעולם. המתאגרפים טובי

 חריש חרשו רובינסון, ריי שוגר דספסי,
 שיניהם את חשפו האיגרוף, בזירות עמוק

מו יריבים לעשרות מעל בחיוך הצחורות
 למוטט הצליחו האדירים אגרופיהם בסים.
 הקיימות ממחיצות־ד,גזענות אחדות אפילו

 כשרונם את העריץ כולו העולם באמריקה.
 חלקו הכושים אחיהם שלהם. הטכניקה ואת
אלים. כבוד להם

 מאלילי־האיגרוף אחד צנח החודש אולם
 לרסיסים. התנפץ כנו, מעל העור שחורי
 ריי שוגר חייכני זריז מתאגרף : האליל

 ניסר, הזירה, מן זמנית שפרש רובינסון,
 חזר בלהקת־קרקם, סטפ כרקדן מזלו את

 האיגרוף, חובבי כל להפתעת נוצח, לזירה,
נסיון. חסר צעיר, מתאגרף על־ידי

 הגדולה. הנפילה התחלת רק זאת היתד,
 בזירה, מזלו את וניסה שב נואש, לא שוגר
 ה־ הרימו הפעם שני. טירון על־ידי נוצח

 ״כנראה : זוועות קול האמריקאיים עתונים
 המהלומות תורת כל את שכח שרובינסון

״קצר זמן תוך !
 של ירידתו הגיעה השבוע שיא־עומק.

 :חוש לשיא־עומק הפופולארי המתאגרף
 אלא כשכהן, רק לא עצמו את הוכיח הוא
 להתמודד רובינסון עמד כאשר כמוג־לב. גם
 פתע הודיע שאל, ג׳ורג׳ שלישי, יריב עם
 נציגי להתאגרף. יוכל לא חולה, הוא כי

 רופא שלחו בטענותיו, הסתפקו לא היריב
 מתחלה. רק ״רובינסון :הרופא קבע לבדקו.

כשור״. בריא הוא
ה הרוחות. את הסעירה הרופא מסקנת
 גבי על האשמות ברובינסון הטיחו עיתונים

 הפגינו הכושים מעריציו אלפי האשמות.
 קריאות קראו שלו, בית־החרושת ליד
הת את ולהסביר לצאת ממנו דרשו בוז,

 שהיתר, בשתיקת, ;הגיב רזבינסון נהגותו.
כהודאה.


