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הידוע המומחה
 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל

חשמליים גלוח ומכשירי

 חדר מחפש צעיר עתונאי
כצ נפרדת; (כניסה מרוהט

טלפו לפנות תל-אכיב. פון
 הזה״ ״העולם למערכת נית

פרת. עמנואל עבור )26785(
ו א י ס ו ט מ

לוקס דה

] וצרפתית אנגלית עברת
 1׳ פותחים אנו הרבה, לדרישה בהתאם . 20314 טלפון ,74 בן־יהודה תל־אביב, ״קדימה״ לשפות בבית־הספר

;׳ ומשתל- מתקדמים מתחילים, למבוגרים, נוספים קורסים בדצמבר 7,6,5 ע׳, ב׳ א׳, בימים
י| הנחה. — צד,״ל לחיילי מעולים. מורים בהדרכת והערב, הבוקר שעות בכל מיס

|י ששי). ליום (פרט בערב 9^-1 לפנה״צ, 12—9מ־ : והרשמה פרטים
י; ומתקדמים) (מתחילים וצרפתית לאנגלית מיוחדים קורסים נפתחים ספר בתי וידי

4 אחה״צ. 5—4 ,4—3 בשעות

א בד־א עס אין ל ת ד ח שב את מ  ברי
ת חנ ת יעוץ ת רי ת צבו א ר ק הנשואין ל

 החנון, מחלקת כבנין כערב, 8-6 משעה בשבוע והחמישי השני :כימים לצבור פתוחה
.11 מספר חדר ט, קומה ,62 מם. סמואל הרברט רצין

 לקבל מוכנים יהיו מחנכים) עו״ד, רופאים, פסיכיאטרים, (פסיכולוגים, מתנדבים, מומחים
גמורה. סודיות ובריאה. יציבה משפחה בהקמת ובהדרכה כעצה ולעזור המעונינים את

הגבוהה החברה מחיי והמרתק הפנסאציוני הרימן של הראשונה החוכרת הופיעה ככר

אוודינה
המלחמה. שלאחרי הרומאנים מבין ל״בסט־סלר״ ושהיה עצורה בנשימה אותו שקוראים רומאן

ם לקבל יבולים הזה״ ״העולם קוראי נ י  מסרם עם קיוסק בכל הראשונה החוברת את ח
ה. נ י ל ו ו א הרומן את קרא ההזדמנות, את תחמיץ אד זו. הודעה

סשו־ט
ה ק טי תל ה א ל ק

*•7 הגיע הראשון
 מ־ 62ה־ בן הסנדלר גור־אריה, אברהם
 רחבי בכל ידוע היה המפא״יית, עין־חרוד

 היה הוא יוצאת־דופן. כדמות עמק־יזרעאל
 מיד רץ קרה, מקלחת בוקר בוקר $ושה
 במירוץ משתתף הסמוכה, לגבע מכן לאחר

תבור. להר מסביב השנתי
 למירוץ־התבור. הסנדלר נרשם השבוע גם
קר על גונן כבדות, נעליעבודה נעל הוא

 הרצים לקבוצת הצטרף בחתלות, סוליו
 הגיע מתחרים, שבעה שמנתה הקשישים,

ששי.
 מ־ חקלאי הקשיש־ם, בקבוצת ואחרון

 במירוץ־התבור הוא אף שהשתתף עין־וזרד,
 ״נדמה המירוץ: לפני בחיוך אמר הקודם,

ב !ם הרי מהר. יותר ארוץ שהשנה לי
 מאשר טוב יותר רצתי ארבע בן היותי

 התברר התחרות בסיום שלוש.״ בן בהיותי
 טוב יותר היה שלו הזמן : צדק הוא כי

שעברה. השנה של מזה
ביו המאושר כיום. קילומטרים 10

 קהלו שלום כמובן היה המתחרים בין תר
 האחרונות בשנים השתתף הוא מחדרה.

ה אחרי תמיד פיגר אך רבים, במירוצים
 עממי סאדק, אסולין, :שבחבורה אריות

 במירוץ לנצח שלום החליט עתה וסלמה.
 מזה הגדול למירוץ התכונן הוא מה. הי ו

 עובר היה בוקר, בוקר רץ חודשים, ארבעה
 ביתו שבין הקילומטרים עשרת את ברגל

 שלום :פרי נשאו האימונים למקום־עבודתו.
 הקילומטרים עשרת את עבר ראשון, הגיע

דקות. 39:45 של בזמן לתבור שמסביב
 גם קהלן של לעזרתו בא האימונים מלבד

במעלה, הראשון הישראלי הרץ :המזל
 ב־ שעברה בשנה שניצח אסולין, ישראל
 הסתכסך ,37:40 של בזמן התבור מירוץ

ל שלא האחרון ברגע החליט אגודתו, עם
 היו הסיכסוך, אילולא במירוץ, השתתף
אפסיים. לנצח שלום של ס־כוייו
 החבור במירוץ בלטו יותר הצעירים בין

 שהגיעה ממרחביה, 15ה־ בת רייך לאה
 מ־ ירושלמסקי ונתן הבנות בין ראשונה

 הספירט חובבי בפי המכונה שער־העמקים,
ההפ את אולם לעתיד. ישראל רצי בחיר
 כמה היוו המירוץ של ביותר הגדולה תעה
 שהחליטו כושים, שני בתוכם ערבים, רצים
ה מסביבת רועים הערבים, יחפים^ לרוץ

 את להכיר מיטיבים ה,ם כי טענו תבור,
 יזיקו לא והסלעים הקוצים וכי הסביבה

 את עשו המודרניות הנעליים אולם להם.
רק הגיע הערביים בחיו־הרצים :שלהן

.47ה־ במקום

ל לו ס מ ב
ה ת ת או ר ב ג ת בשינוי ה ר ד א

 מכבי של ששחקני־הכדורגל לאחר •
 הרעיין עם להשלים יכלו לא פתח־תקוה

 מגרש־המשחקים על להופיע עליהם שנאסר
 ),892 הזה (העולם הבאה השנה מחצית משך

ל אגודתם, עם פעולה בשיתוף החליטו,
 עין־גנים מכבי בשם חדשה קבוצה הקים

ב להופיע הפתודתקוואי), הפרבר שם (על
הבאים. החודשים ששת משך שמה
 הידועה ההונגרית הכדורגל קבוצת •

 בישראל לבקר רצונה את הביעה הונבאד
ל יבואו הקבוצה במסגרת דצמבר. בסוף
 של הלאומית הנבחרת מאנשי חמישה ארץ

 קו־ צ׳יבור, גרושיץ׳ פושקאש, : הונגריה
ובוז׳יק. צ׳יש
 מסורת ישראל כדורסלני הפרו השבוע •

לש בלגית הזמנה דחו הם : ארוכת־ימים
 הכדורסל, לטורניר ישראלית קבוצה לוח

הד נימוקי בבריסל. בחג־המולד שייערך
ה הנבחרת של הכדורסלנים רוב : חייה

 מסיורם מספר ימים לפני רק חזרו ישראלית
בדרום־אמריקה.

ב וישראל אסיה אלוף רענן, יואב •
בתח הראשון במקום זכה למים, קפיצות

 ביוהנסבורג, שנערכה למים קפיצות רות
 עצום רושם עשה נצחונו הדרומית. אפריקה

וה הדרום־אפריקאים, הספורט חובבי על
 חברת אל פנתה במקום הציונית פדרציה
 לר לאפשר ביקשה רענן, עובד בה אל־על,

 בקפיצות טראנסוואל באליפות גם להשתתף
למים.

 מטר, 100 במשחה חדש עולמי שיא •
 ההונגרי השחיין על־ידי הושג פרפר׳ סיגנון
 החדש השיא טומפק. גיאורגי )25( הצעיר
ה השיא דקה. 1:02,1 של זמן על הועמד

 הוא אף שייך היה דקה) 1:02,3( קודם
לטומפק.
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