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 סכנת ביותר גדולה לרטיבות, ומיובש
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 תמצא אלה במקרים וגריסה. הצטננות
 ה' את .טוגל״ השווייצרית בהמצאה

 טוגל ביותר. והיעילה המהירה פה תר!
 גריפה רבמטיזם, נגד בטוח אמצעי

 חומצת את ממיס טוגל והצטננות.
 ה׳ החמרים להפרשת וגורם השתן

 7600מ־ יותר •הדם. במחזור מזיקים
 המצר פעולתו את מאשרים רופאים
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ומועילה. מדוייקת בשיטה א.
 הספר ע״י עצמי לימוד ב.
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 1.260 שלח :הספר את להשיג כדי
 קיימת קרן לשדרות הדואר ע״י ל״י
 ובדואר 23309 טלפון תל־אביב, ,26

הספר. את תקבל החוזר

ספורט
רגל כדו

וסחד מורא
 נבחרת אנשי ירדו כאשר שעבר, בשבוע

ב קוננו בלוד, המטוס מן תל־אביב מכבי
ב תבוסותיהם שורת על העתונאים אוזני

 חזרו הם כי נוכחו )890 הזה (העולם אנגליה
ה הכדורגל התאחדות הפחת: אל הפח מן

לנ החליטה במקצת, התאוששה ישראלית
 השונות הקבוצות נגד נמרצים בצעדים קוט

 תל־ מכבי אנשי כולל מרותה, את שהפרו
רשות. ללא לאנגליה שיצאו אביב,

החל לביצוע ההתאחדות ניגשה השבוע
 המורדים קבוצת את לבירור הזמינה טתה,

שהס פתח־תקוה, מכבי נבחרת הראשונה:
מ חזרה )886 הזה (העולם לקפריסין תננה

 הבירור היה הפעם שערים. שבעה מינוס שם
 התנגחו, לא האגודות עסקני להפליא. קצר

 הנבחרת על להטיל יש כי אחד פה הסכימו
 במשחקי- הופעה איסור העונש: כבד. עונש

 למען הבאה, השנה מחצית למשך עדורגל
וייראו. למיניהם מפירי־המשמעת ישמעו

אנ על כמובן, נפל, ביותר הגדול המורא
 לפני שלהם הבירור מועד תל־אביב. מכבי שי

 הם אולם נקבע, טרם הכדורגל התאחדות
 מאד: עד חמורות תהיינה התוצאות כי חששו

 בנסיבות שערים, 22 באנגלית ספגו הם הרי
למדי. מבישות

 תל־אביב מכבי לאנשי באו לא הצרות
 הגורלי, לבירור ציפו שהם שעה אחת: אחת
ה את ולהכחיש ולשוב להכחיש עליהם היה

 גולדשטיין הנבחרת, אנשי שני כי שמועות
 ל- נמכרו, באנגליה, שנשארו ומרימוביץ,

 שם נשארו .הם בריטיות. קבוצות־כדורגל
ה מאמן הכריז משפחתיות!״ מסיבות רק

 אולם עתונאים. בפני בית־הלוי, ג׳רי נבחרת,
ל להתפשט, הוסיפו הטורדניות השמועות

ש הנבחרת של הטוב שמה בשרידי חבל
הבריטיים. הזאבים על־ידי נטרף

שערזריות
טוב רצון קצת

 מכבי של קבוצות־כדורגל של ההסתננויות
 הכדורגל מהתאחדות רשות ללא לחוץ־לארץ
תוצאות לידי הביאו לעיל) (ראה הישראלית

 שאפשר לכך ברורה הוכחה היווה הפרסי
 ו־ עסקנים של התערבותם בלי גם להסתדר

טוב. רצון קצת רק דרוש נציגי־מפלגות.

כדורסל
ד בו ק8וק9< כ
 דפדפו בישראל הכדורסל ספורט חובבי

ה למקלטי אוזניהם את הצמידו בעתוגים,
מ בתוהו: עלו מאמציהם כל אולם רדיו,

ה במקום שזכתה בכדורסל, ישראל נבחרת
(ה בברזיל אליסות־העולם במשחקי שמיני
 היא ידיעות. כל הגיעו לא ),891 הזה עולם

 בארץ, להתאתדות־הססורט קצר מברק שלחה
 דרום פני על בסיור ממשיכה שהיא הודיעה
ונעלמה. — אמריקה

מ ירד כאשר השבח, רק נפתרה התעלומה
 אברהם בלוד בשדה־התעופה אל־על מטוס

יש של במעלה הראשון הכדורסלן שניאור,
מש מסיבות ארצה שחזר שניאור, ראל.

 י הכדור- את דחף מה בדיוק גילה פחתיות,
משח גדוש הרפתקני, למסע לצאת סלנים

 ברזיל, על־פני מקומיות, קבוצות עם קים
ארצות־הברית. גם ואולי — ארגנטינה צ׳ילי,

 לא שהמסע התברר פרוזאית. סיכה
הצעי הספורטאים של שאיפתם עקב נערך
 מסיבות אלא הרחב, העולם את לראות רים

בר של התאחדות־הכדורסל יותר: פרוזאיות
 לישראלים, הבטחותיה את קיימה לא זיל
המיני הצרכים את אפילו להם סיפקה לא

 קופת ותרופות. דמי־כים כביסה, כגון מליים
 הגיעו ומלוויה במהירות, התרוקנה הנבחרת
 דרום־ פני על ממושך סיור רק כי למסקנה
כ ארצה לחזור לספורטאים יאפשר אמריקה

 הם :נחת שבעו לא הכדורסל, חובבי כבוד.
 כדור״ יצטרכו חודשים ששה בעוד כי ידעו
 הנבחרות טובות עם להתמודד ישראל סלני

שיי אליפות־אירופה, במשחקי האירופיות
 שפתיהם על הונגריה. בירת בבודפשט, ערכו

ה התאחדות אין .מדוע השאלה: ריחפה
 , מאפשרת כסף, לכדורסלנים מקציבה ספורט

?״ מוגברים באימונים להתחיל לחדור, לתם
אי באליפות ההצלחה שקולה הכל, אחרי

 ב־ הסיור של המפוקפק הכבוד כנגד רופה
דרום־אמריקה.

הפדל
 אלנ רחוב ת״א,

(בחצר)
6 — 4,

הידוע המומחה

 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל
חשמליים גלוח ומכשירי
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״1948 פדשת, ״בשדות מחבר
 העברית כספרות ביותר הנפוץ מהדורות, לעשר שזכה הספר

 הארץ, לנדוד מסביב ונפוץ זרות שפות לשלש שתורגם החדשה,
 העז לא איש אשר המלחמה של המזעזעות הפרשות את מתאר
 את שרשם חייל של גדול אנושי מיסמך - כן לפני עליהן לכתוב

עיניו. במו ראה אשר
 אולם והמקומות, השמות את שיניתי אמת... הזה הספר ״תוכן

 המחבר של בשבועה עדותו (מתוך במציאות...״ קרו עצמם הדברים
שייב).—שטיין במשפט המשפט׳ בבית
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אפי להימחות יכלו לא אשר לכת, מרחיקות
 מפירי־ על כבדים עונשים הטלת על־ידי לו

מס שהם הודיעו הפועל נציגי המשמעת:
מכבי. עם ההסכם מן תלקים

 ידוע היה ,1946 בשנת עוד שנחתם ההסכם,
 והשותפים היות הפיפטי־פיפטי, הסכם בשם

 הפרת־ של מקרה בכל דרכי־פשרה חיפשו
לא הפועל נציגי סרבו כאשר אולם החוזה.

 (העולם לאנגליה מכבי נבחרת נסיעת את שר
 אין כי לדעת הצדדים שני נוכחו )889 הזה

סופי. מקרע מפלט ואין — לפשרה מקום
 על הפועל הודעת לאחר סבנת-פילוג.

 לא ההתאחדות כי ברור היה ההסכם ביטול
 נצי- הנוכחי. בהרכבה לפעול להמשיך תוכל

בחי על החליטו לישיבה, נתכנסו גי־האגודות
 ארבעה בת בחירות ח־עדח מינו חדשות, רות

 ממכבי אחד בית״ר, של אחד נציג חברים:
הפועל. אנשי ושני

 הם מכבי. אנשי דוזקא חמם זעקו הפעם
 בוועדודהבחי־ שני נציג להם מגיע כי טענו
ה את עירבבו ברעדה, להכיר סירבו רות,

 ח״כ את לעזרתם בגייסם בפוליטיקה ספורט
 הזה (העולם זיסמן שלום הכלליים הציונים

891(
 לא לצלול מסוגל הוא כי הוכיח זיסמן

 ביח־דולפין, בריכת של הזכים במים רק
ה הכדורגל של העכורים במים גם אלא

ה כל על גילוי־דעת פירסם הוא ישראלי.
וב בטכססנות הפועל את האשים פרשה,
ההתאאדות. של תקנון־הבחירות הפרת

 היה כבר זיסמן של גילוי־הדעת לאחר
 נוסף נציג מכבי תקבל לא אם כי ברור

ת ההתאחדות, את תחרים בוזעדת־הבחירות,
 נפרדות: התאחדויות שתי הקמת לידי ביא

 של והשניה והפועל, בית״ר של אחת
מכבי.

 על המרחפים ענני־הפילוג הוארו השבוע
בו בקרן־אור הישראלית הכדורגל התאחדות

 קבו־ כי הבחינה אביב תל• הפועל אגודת דדת:
כרו מריקנות סיבלות בעיר צות־הכדורגל

פר ליגת־כדורגל לארגן הציעה בקופות, נית
 תל־אביב: קבוצות ארבע בהשתתפות טית

 ובית״ר. הפועל יפו, מכבי תל־אביב, מכבי
 לפי משחקים שורת תערוך החדשה הליגה

 ברובם שתזכה והקבוצה המקובלת, השיטה
המבצע הפועל. על־ידי שנתרם גביע תק^ל

תיאטרון
אנהל

*דוש בחוני אופירה
 הנשכחים, המקומות בכל מיו, מיו, הוי

ב במחשכים המתכסות ההפקר אדמות בכל
 השחר, בעלות לאור והנגלות הלילה בוא

זלי... לן פנוי אחד מקום ימצא עוד בוודאי
 הפזורות רבות מני אחת היא זו פנינה
 היה לא שם נשארו לו לגשר. מתחת

 אג* מכטוול כשניגש החל האסון אסון. בכך
הח ואוהל האלה, הפנינים את ללכד דרסון

הישראלי. לקהל להציגן מה, משום ליט,
 ביזבוז — ביזבוז הוא לגשר מתחת כי

השח כוח של ביזבוז טוב; ורצון מרץ של
 שמחה במיוחד כמו — מהם שאחדים קנים,

גבו לרמה עלו — המטורף כשופט צחובל
 יוסף של מצוינת תפאורה של ביזבוז הה;

 של עצום ביזבוז ובעיקר גולן, ורחל קארל
* הצופה. סבלנות
 מחזאי אנדרסן, מכסוול אחת. גופה עוד

 עלילת של תערובת יצר פרסים, ועטור נודע
ב (סוציאלית) ואופירה שיגרתית גנגסטרים

 פגי על כשמן־סיכה מרוחה הסמליות גרוש.
 להגיד רצה שאנדרסן ספק אין העלילה. כל

 משהו ודווקא •השירי־דתי״, בשפתו משהו,
 ז מה : רק היא השאלה מאד. עמוק

ב השתתף הייבלום) (ואב השודד סרוק
 אדור, שותף של עדותו להעלמת הודות רצח.
ל והוצא בדין חויב מנאי), (אברהם גארט
מתייס והשופט גארס חף־מפשע. אדם הורג
 (שלמה הקרבן של בנו בעינויי־מצפון, רים

ב רוצח עצמו וסרוק נקמה מחפש בסן)
רי בליווי זה כל יודעי־הסוד. את סיטונות
 ונירח לוי שמעון של הססגוניים קודיהם

 ערך בעלות דמויות תריסר וחצי סוסלובסקי,
לענין. קלושה ושייכות עמוק סמלי

 גוויות הבמה מכוסה המחזר״ בהסתיים
ב החשובה השקספירית. המסורת במיטב

 גופת היא לעין, נראית בלתי ביניהן, יותר
 של גדולה השקעה אף על עצמו, המחזה
 (מנחם הבמאי מצד לא־מעם וכשרון מאמץ,

והמשתתפים. גולן)
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