
 ל■ נסיעתו את תיכנן שרר, וגעון מרמור
ארצות־הברית.

 ידעו הם ידידיו, השבוע ממנו כשנפרדו
אמיתי. ספורטאי של ידו את לחצו כי

כדורסל
״ם עינ □קוחות ב

 עדין יצור היא בכדורסל העליונה הליגה
תמ היא אם יקבע הקרוב ובשבוע מאוד,

צרותיה. כל למרות להתקיים, שיך
מחו לשני השנה, מאז מחולקת, הליגה

שבע.קבו מחוז בכל ודרומי. צפוני זות:
 תתמודדנה מחוז מכל הראשונות ארבע צות•
 תיקבע ומתוכן משלהן, בליגה העונה בתום

 המקומי. הכדורסל של הראשונה הקבוצה
 של העיקרית השאיפה שכרגע לכן, ברור

ה הארבע בין להיכלל היא הכדורסלנים
במחוזן. ראשונות

הש כשנבדקת מסתבך המצב אחת. יד
 המשחקות. הקבוצות של האגודתית תייכותן

ה היא חיפה מכבי למשל, הצפוני, במחוז
 יש הדרומי במחוז היחידה. המכבית קבוצה

 ומפתח־ (מתל־אביב מכבי של קבוצות שתי
תקווה).

חו־ המכבים שהכדורסלנים לכן, ברור,

ויסוקר* מעל שפיגלר
אגודות שתי בין עיסקה

 את יעדיפו מהפועל שיריביהם מכך ששים
ה האינטרסים על האגודתיים האינטרסים

 שקבוצות כדי אחת יד ויעשו ספורטיביים,
ה ארבע על להימנות תצלחנה לא מכבי

— במחוזן. ראשונות
כ פעולה תל־אביב מכבי שלגבי מכיוון

 הגבוהה, רמתה בשל אפשרית, אינה זאת
 מכבי רק הן פוטנציאליות סובלות הרי

ב חיפה ומכבי הדרומי במחוז פתת־תקווה
הצפוני. מחוז
 השני הסיבוב לקראת שעתה, הסיבה זו
 מכבי אנשי לפתע החלו המשחקים, של

 לבדוק כדי הפועל, קבוצות על עין לפקוח
לנצח. כדי הכל עושות הן אמנם אם

 של התל־אביבית הקבוצה חשובה: נקודה
 להימנות סיכוייה כל את כבר איבדה אס״א

ל שאין כך במחוזה, הראשונות ארבע על
 כדאי למענה אשר מטרה לשחקניה מעשה

ה נגד אס״א של משחקה להילחם. להם
 השישי ביום להערך שעמד חולון, פועל

 ישפיע מזג־האוויר, בשל ונדחה האחרון
 פתח־תקווה מכבי של סיכוייה על רבות

מחוז. באותו חשוב מקום לתפוס
ה כי השבוע, כבר הזכירו מכבי אנשי

 (״מוסא״) משה אס״א, של הנוכחי מאמן
חולון. הפועל כדורסלן בעבר היה דניאל,
ב הליגה כבר הושבחה בעבר פעם לא

 קיו־ על והאשמות טענות בעקבות כדורסל,
ה המיבנה משחקים. תוצאות לגבי ניות

ה גם מונע אינו השנה הליגה של מיוחד
 אמר זאת,״ ״עם אלה. מעין קנוניות פעם

 יותר פותחים כבר ״עכשיו מלבסי, כדורסלן
 תרגילים, לעשות שירצה ומי העיניים, את
נחת.״ ישבע לא

 יד על נתניה מכבי גברה בו במישחק *
.0:2 בשימור פתח־תקווה פועל
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בגרות. ופצע<

 ומוכתם? מכוער פניך עור
 ננעצות כל עיני כאילו הרגשתך

 כעת איומה! הרגשה בך?
 ונוזל קרם עדורה בא לעזרתך

 שהמדע מוצרים אנטיספטי,
 עבורך. גלה המודרני

 הכסכלורופן מכיל ה דור ע
 החיידקים את ומשמיד החודר
 הנקבוביות. בתוך עמוק עמוק

ר ו ד  פגמים, מרחיק ה ע
 במהירות בגרות ופצעי גרויים

 את ומרענן מזכך וביסודיות,
 מעולם. היה שלא כפי עורך

ה .עד קנמה) ר  היום עוד ו
 המרקחת. בבית
 בטחונך שונה! הרגשה איזו

 ומראיך אליך חוזר העצמי
ל״י. 3.65 כך! על מעיד

ם ר י ונוזל ק ק פ ס י ק נ א

קי עור למען א נ ברי ו
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 ומלואו. עולם לראות
סה ליהנות שית מהכנ  חד

ש. ל״י 1200— של  לחוד
אחר ת ל ש כ ת שר שעו  ב
ע הערב צו ק בד מ  מכו

שר ומעניין׳ אפ מ  לך ה
ר כי ה  ולסייר אנשים ל

י ב ח ר , ב ם ל ו ע  ה
ם * ך א ל י 16-30 ג
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 ן באותיות הפרטים את מלא המצ״ב, הטופס את גזור

 ן המעטפה גבי על מלאים. פרטים לביתך ותקבל ברורות
ן בערב״ מקצוע ״למוד ת״א. 28125 ת.ד. לציין: יש
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............................. יד משלוח ............ כתר. סיימתי

לו... טוב לא

 קראי חום?כאבים?הצטונות?
 לילד תני בזמן׳ובינתים לרופא

 וטעימות בטוחות טבליות כמה
 הטבליה בטוחות: לילדין. של

 ועונה בקפידה עשויה הזעירה
 של המיוחדות הדרישות על

 מכילות לכך נוסף הילד. גוף
 קיבת על המגן חומר הטבליות

 טעם טעימות: הרגישה. הילד
 לילדין רענן־טבליונת תפוזים
 ועוזרת התנגדות ללא נלקחת

ל״י 1.90 במהירות.
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ץ מרכז שפו ה
 ומוזאיקה בנין עבודות סוגי כל מקבל

 בנין ונגרות מסגרות
וטפטים פלסטיק תריסי

 (בחצר) 14 שינקין רחוב תל־אביב,
י ר ש ו א

מצפ
 32 מם׳ גליון הופיע

 בקיוסקים להשיג
:בירושלים

 בקרית הספרים חנות •
האוגיברסיטה

 קפה מול עתונים דוכן •
אלסקה

 קפה על־ידי עתונים דוכן •
עטרה.

 המלך ברח׳ עתונים דוכן •
.2 ג׳ורג׳

:בתל-אביב
 אלנבי. קולנוע מול עתונים דוכן •

:בחיפה
 הראשיים העתונים מוכרי אצל

 הכרמל בהדר
 האירגון חברי אצל ובן

הישראלי הסוציאליסטי

ה העולם 153523 הז


