
את צריבה את 7071 מזנות מזל הנועזת לאופנה
□ברינה תחתוני □בדינה, גרבי □ברינה, מבנם גרבי האופנתי. הסראה להשלטת □ברינה

האזפנה. וברות האופנה בדוגמאות האופנה. גווני בשלל

•קומי[ ^ענגך

הזית״ ״עץ של ״זברה״ שינים משחת - אדום־לבן קנה /
 השינים משחת את הזית״ ״עץ מפעלי השבוע הציגו כחול־לבן״, ״קנה משקל על אדום־לבן״ ״קנה בסיסמא

 משהה כה עד לייצר מצליחות עולמיות חברות 3 רק ״זברה״. בשם הארץ מתוצרת האדומים הפסים עם החדשה
 כיום השמים. הגיינת בשטח הישג ומהודר, למדי מסובך ■תעשייתי בתהליך הכרוכה זה מסוג אדומים פסים עם

זו. למטרה ומיוחדת משוכללת ציוד מערכת והבאת מחו״ל ידע רכישת עם הישראלי המפעל אליהם ו/צטרף
ת6( ״סטריים״ דוגמת האדומים הפסים למשחת כפו פעולה יש באירופה, )81^11̂( ו״סיגנל״ בארה״ב )8£ק

 )116א3011101-0 !1116116( הכם־כלורופיין מכילים האדומים הפסים שני. מצד ומרעננת אחד מצד בקטרית אנטי :לה
 )81-01םמ11101י0נן116116( ברום־כלורופיין מכילה הלבנה המשחה השמים. בריאות על ומגן בקטריות המשמיד החומר —

 הן משמש זה מוצר כי המומחים מציינים המערבית באירופה הנשימה. ולטיהור הפה לחטוי בפעולתה ומצטיינת
 נמכרת בארץ בחו״ל. יקרה למשחה נחשבת האדומים הפסים משחת אחת. ובעונה בעת פה כמי והן שינים כמשחת

ל״י. 2.30 במחיר הגדולה החסכון ושפופרת ל״י 1.30 במחיר הרגילה בשפופרת ״זברה״ השמים משחת
 חינם: שי קופסא כל בתוך מוצא ״זברה״ את הקונה נוסף: חידוש הזית״ ״עץ מנהיג המשחה של ההצגה בשלב
הסוף. עד המשחה ניצול את המאפשר חסכון״ ״מפתח

 יוציא יותר מאוחר בשלב ).8(ן63ומע1(;)מ ״ספרמינט״ מטיפוס מרענן טעם האדומים בפסים ״זברה״ למשחת
 של אישורה את וקבל באמריקה גם לאחרונה הונהג זה גיוון ״פלואוריד״. של בהרכב ״זברה״ גם הזית״ ״עץ

! בארה״ב. השמים רופאי אגודת

ספורט
 קבוצת הפסידה לא האחרונה, השבת עד
צחו השבת ליגה. משחק באף ,פ״ת מכבי  נו

 הביתי מגרשם על לראשונה הפתח־תקואיס
 את .0: 1 בשיעור ר״ג הכח קבוצת ע״י

 מתאר המשחק לאחר במגרש אירע אשר
 במקום שנכח זהבי נתן הזה העולם כתב

ת את וצילם ת התמונו ד המופיעו :זה בעמו
 המשחק. לסיום שרק פריד אוטו השופט

 עטו הפסדם, עם השלימו שלא פ״ת שחקני
קבוצ בהפסד אותו מאשימים והחלו לעברו,

 חדרי־ההלבשה. לעבר צועד החל פריד תם•
 החלו מהשער, אחדים מטרים למרחק כשהגיע
 כמה ואבנים. בקבוקים פירות, עליו ניתכים
 מהיציעים שההתקפה חמומי־מוח, סדרנים
 פריד במגרש. לתקפו ניסו אותם, עודדה

במהירות. נסוג
 הגנו במדים שוטרים ושני אחדים סדרנים

 להרגיע ניסו מכבי־פ״ת עסקני פריד, על
 סדרנים כמר, הואיל. ללא אך הרוחות, את

שח את לתקוף החלו פתח־תקואים ואוהדים
 הקיצוני היה המותקפים ראשון הכח. קני

 שהתקיפו הסדרן בורשטיין. יעקב השמאלי
 המותקף באשכיו. ובעט הקרקע על הפילו
 גם שאולי סמי הימני הקיצוני היה דשני
 המלבסים כשניסו מהלומות. כמה ספג הוא

 מיכאל הכוח שוער את להעניש התוקפנים
נתקלו במשחק, זמן ביזבז שלטענתם קדוש,

ונסישים באבנים
ח ואבן פטיש בידו המחזיק הבחור  רוח־ הוני

ל החלו היציעים שמן בשעה אמיתית. קרב
ב שנמצא פטיש, האיש לקח אבנים, היזרק

והבריחם. התוקפים על הסתער המיגרש, שטח

 החל קדוש מז£ז. פחות לא תוקפן באדם
שערה. מלחמה מחזיר

 מעשרת אחד בא המותקף השוער לעזרת
 בסדרנים. מכה החל הוא בשדה. שנכח אחיו
 עצמם מצאו בקטטה׳, שהחלו הסדר, אנשי
מ לבקש ומיהרו וחבולים מוכים לפתע

 קדוש את לעצור הבודדים השוטרים חמשת
 איזה כקורבן תפסו הסדרנים תקיפה. על

 את בפטיש שדיכה זה שהוא טענו צעיר,
(.התמו עצרוהו. והשוטרים מאנשיהם, אחד
 הלא האדם את שעצרו מוכיחות שבידי נות

 לעבר נסוג החל הכח משחקני חלק נכון).
 משטרה כוח המיגרש. של האחורית היציאה

 החלה׳ החשיכה לסגת. החל הקהל הגיע.
ומית.הלא בליגה נוסף משחק תם ורדת.י


