
 גב על מגלה את דייל של הדיאודזרגט אריזת את הופכת את כאשר
ומפורט... ארוך סיפור האריזה

 מסוגלות חברות כמה פעם חשבת האם
שכאלו? להתפארבגתוגים באמת

 להיות החייב אינטימי אישי מוצר הינו שדיאודורנט יודעת. כמוך מי
 את שהביאה היא זו עוברה ובלוטות. עור סוג לכל ספיציפית מותאם
^0וט1 0141 סגלוו 11$^. האמריקאי הענק קונצרן מנהלי א  להכין ו

 המתאימים מעולים לדיאורורנטים נוסחה הפרמצבטיות המחקר במעבדות
הציבור של רחבה לקבוצה

 קוסמטיקה למוצרי ומוצרידיילהפכו רבות וניסוי מחקר שנות חלפו מאז
 בענף שנים של מסורת ח'ה1שי דייל חברת בעולם מהמבוקשים

 המוצרים בטיב להתעניין לציבור י גרמו דייל מוצרי הקוסמטיקה.
 למוצרי במהרה הפכו דייל מוצרי בריחם. דווקא ולאו ומרכיביהם
ביותר. המבוקשים הקוסמטיקה

ואנטי־פרספירנטים □,דיאודורנט לשיער, שמפו □בונים, דויל־
■■■■■ * * * * *
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אנשים לרענן דדיל-אוהב
לבחירתך שונים, דיאורותטים סוגי פיתחה דייל חברת

 בטל יבש בדיאודורנט
 נטים ומגט מיוחד דיח

 אינו הטור. סוגי לבל
 כתמים. משאיר
 או תרסיס בצורת

 לנשיאה און(נוח ״רול
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 דיאודורנט 0תרםי .2
 למניטת במיוחד מטיל

 הסובל ולטור זיטה ריח
 ואינו יתר מזיטת
 טל בתמים משאיר
הביגוד.

 טי1אנטי-פרםפיר0י0תד .3
 המונטאתפטולת

 ארוך לזמן ההזטה
 בתמים משאיר ואינו
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ספורט
מישקולות

איכפת? דמי
 גדולה. בושה גדולה. ,פשלה׳ תהיה ״זו

 אלה במילים שאפרתי.״ מה את יזכרו עוד
 את )24( ברק ירוחם המישקולאי סיכם

העשי בוזנביוז הפישקולות ענף סיכויי
ספורים, שבועות בעוד שתיפתח רית,

 בינו־ בסישקל ישראל אלוף דיוא ברק.
 בשלושה מחזיק אף הוא .1975 מאז ני־כבד

 ובשלושה תת־כבד במישקל ישראל שיאי
רו .1971 מאז כבד, כמישקל שיאי־נוער י

 ״מכבי :אגודת ספורטאי עם הנמנה חם,
המבטי התיקוות כאחת נחשב תל־אביב,

 ! ל־ ישראל של ספורטאיה בסגל ביותר חות
 הוא רבות,רק תיקוות בו תלו רבים סבביה.

 להסיר החליט אף הוא מתיקווה. נואש
הקרו במכביה לתחרויות מועמדותו את
ישראל. את לייצג עליו הוטל שבה בה׳

ד א,ה ח  החל ברק ירוחם בא• לא א
 אז וכבר צעיר, בגיל כספורטאי דרכו את

שבר הוא המי־שקולות. לענף נטיה גילה

כדק מישקולאי
הפגנתית מחאה

בו כספורטאי בתהילה וזכה רבים, שיאים
 נבחרת עם נסע .1972 בשנת ומבטיח. לט

בי שם עשה מינכן, לאולימפיאדת הנוער
 גדצחו הוותיקים מאמניו ■הנורא. הטבח מי

די  רק והוא ארצה, בשובו המחבלים. גי
 המישקולאים שמישפחת ובראותו ,18 בן
 נצטמצמה — בלאו־הכי המצומצמת —

 ספורט את זה בענף רואה החל יותר, עוד
 לענף כל־כולו התמסר הוא ואכן, ■חייו.

 הוא מעכן, טבח מאז שנים חמש וכיום,
הספורט. של הראשונה בשורה ניצב

 המש־ לנבחרת נבחרו השנה בתחילת
 גונורצקי יהודה מאמנים, שני קולאים
 הנבחרת מנתניה. ואורן תל-אביב מהפועל

 ; ב־ למחנה־אימון להיכנס אמורה היתה
 *״ היתד, זאת ימים. לשלושה וינגייט, מכון

 שעל והמפרכת הקשה הדרך להיות צריכה
המכביה. לקראת לעבור המישקולאים

 כמעט הופיע לא ההפתעה שלמרבה אלא
 הנב־ פגהלי המיועד. למחנה־האמון איש
 האדמה. אותם בלעה כא״לו נעלמו הרת

 לא הבוגרת הנבחרת מספורטאי מחצית
ו שלא משום אם כלל, הופיעו די  קיום על י

 * כלשהי. אחרת מסיבה אם מחנדדהאימון,
^ שהופיעו. היחידים בין היה ברק

ל מזיז״ ,״לא שזה להיווכח נדהם הוא
 כלשהי, פעילות לקיים וחוסר־הרצון איש.

■מז קשות. בו פגעו המארגנים, ואדישות
אב הרמת־המ״שקולות׳ לענף הוועדה כיר
 שהוא והודיע במקום, הופיע ברונר, רהם
 קפיצה לתת והחליט במיקרה עבר ״דק

קורה.״ מה ולראות
 8 אותו הזהיר אז כבר דכי♦ קהה לא

 * וחוסר- הנבחרת, בבעיות שאי־טיפול ברק
 חודשים במישקולאים, לטפל הבולט הרצון

 לכשלון יגרמו הסכביה, לפני ספורים
 על המריע אף הוא מעמד באותו חמור.

הנסי הוצאות את החזירה לא שהוועדה
אוב על הספורטאים את פיצחה ולא עה,
 הוחזרו, ניכר זמן כעבור ימי־עבודה. דן

לירות 25 לסחנה־האיסון, שהגיעו לאלה


