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הצומת
 בספר הלוחם. הס״פר אותה שראה כפי כדרום, גבעתי חטיבת מלחמת על

עצ את החטיכה משוחררי יכירו הדמים כנתיב החטיבה לוחמי את המלווה
הכבודה. וגילויי הזוועה רגעי את האכזריים, הקרבות את חבריהם, ואת מם

 לאור, הספר את המוציאה הוצאת־פועלים, עם שנעשה מיוחד להסדר הודות
של המוזל כמחיר לקוראיו הספר את להציע הספרים שרות יכול
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ש לו ת
 קובנר אבא מאת ״הצומת״ הספר לרכישת

 על־ידי ל״י, 3.350 של המוזל במחיר
הזה״. ״העולם של הספרים שרות

 זאת לעשות יכולים המוזל במחיר הספר את לרכוש החפצים הקוראים
 —11.00 השעות בין תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב הזה״, ״העולם במשרדי

 הספר את להזמין גם אפשר יום. כל 18.00—16.00 השעות ובין 14,00
 למחיר פרוטה 300 בסך משלוח דמי לצרף יש זה במקרה בדואר.
זו. במודעה המופיע התלוש את לצרף יש המקרים, בשני הספר.

איגרוף
ס בי ק א קו נולדו של

 ה־ הזירהטרון ברחבי הידהד שעבר בשבוע
 ליונל תופי של שאונם :חדש צליל רמת־גני
 במשק הוחלף )903 הזה (העולם המפטון
מיו פנים על שנחתו כבדות, עור כפפות

מתו אחת זו היתד, חשופים. וגופות זעות
 האיגרוף תחרות של ההכרחיות הלוואי פעות

הישרא האיגרוף התאחדות על־ידי שאורגנה
״תחרות־הכוכבים״. המצלצל השם תחת לית,

 נוסח המוקדמת, והפירסומת המצלצל השם
 חובבי פעולתם. את פעלו ארצות־הברית,

 אפם עד הגדול האולם את מילאו האיגרוף
 הנלהבת הצפיה הפכה במהרה אולם מקום.

 היו התחרות משתתפי מרבית : קשה לאכזבה
 אשר כוכבים של לתואר היותר, לכל ראויים,

 היו היחידים הממשיים הכוכבים נולדו. טרם
 של עיניהם לנגד שהתעופפו אלה, כנראה,
המהלומות. סופגי
ם דם מיי  שנערכו הקרבות 12 מבין ב
 שניים. רק לציון ראויים היו ערב באותו
 (מכבי וייספיש חיים בין הקרב היה האחד
 חצי־ במשקל (הפועל) כהן טוב וסימן חיפה)
 ה־ ההליכות בעל החייכני, וייספיש, בינוני.

 אשר כאיש־אגרוף, ידוע היה ג׳נסלמניות
 והמזל הנאה הטכניקה רק בפניו. לעמוד אין

 להחזיק לו איפשרו סוב סימן של הטוב
כמו :המנצח סיבובים. שלושה משך מעמד

וייספיש. בן,
 רוח, בקוצר כולם ציפו לו השני, הקרב

(הפו ומקלר (מכבי) פרקש התמודדות היה
 זה היה דבר של לאמיתו בינוני. במשקל על)

 אדיר־ פרקש : כוח נגד זריזות של מאבק
ה במערכת נקודת״תורפה חיפש המהלומות

 בנוק- הקרב את לסיים כדי יריבו, של הגנה
 מקלר קודמות. בתחרויות שעשה כפי אאוט,
 דבר של בסופו כצל. מפניו חמק הגמיש
נקו בעדיפות ניצח מקלר :הזריזות גברה
דות.

 ריקים אך דם, גדושים היו הקרבות שאר
 ל־ ה״כוכבים״ מצעד קרב כאשר עניין. מכל
 במלוא הצופים מן רבים פיהקו כבר קיצו
שנכ מגן־דוד־אדוס, מחובשי אחד העיר פה.
ל נשפך הזה הדם שכל ״חבל : במקום חו

 לבנק אותו תורמים היו שהם מוטב ריק.
הדם.״

רגל כדו
ל מי□ □ מו *דגלי

 ך,־ עזרא שכונת תושבי הופתעו השבוע
חב של מכוניות עשרות למראה תל־אביבית

 שזרמו אגד, של ואוטובוסים מקורות רת
 לוזדאי קרוב שכונתם. של הצתת בטימטות

 להם, לדאוג החליטה המדינה כי קיוד שהם
 אולם והתחבורה. המים בעיות את להסדיר

 התברר : מספר דקות תוך נמוגו התקודת כל
 להתמודד כדי למקום באו החברות שתי כי

קונסטרוקטי במפעלים לעסוק לא בכדורגל,
ביים.

 ביותר המשעשעים המשחקים אחד זה היה
 גבוהה היתד׳ הקבוצות שתי רמת השבוע. של

 בעלי כדורגלנים של נוכחותם עקב למדי
 גל־ יהושע חבריה את גייסה אגד :ארצי שם
שמקו בשעה בה פוקס, ויונה בוו חיים זר,

ה הכדורגלן את המגרש על העלתה רות
בלוט. אשר מצטיין
 דווקא כלל ביותר המשעשע החלק אולם

 שהיה הצופים, קהל של הקריאות חילופי את
מ אחד שאג החברות. שתי מעובדי מורכב

ו רביעי למהלך הכנס ״שייע : אגד אנשי
 ״ציץ, :מקורות ממימאי אחד עודד ״1 סוס
 של צינור כאן מניח אינך מהר, יותר רוץ

צול!״ ושישה שלושים
 המים. על הגלגלים גברו דבר של בסופו

2 של בתוצאות ניצחה אשד  לאחר מיד .0:
השכו מילדי עשרות המגרש אל פרצו מכן
 (שייע) יהושע הנערץ, אלילם את הקיפו נה,

 בהם. בהתבוננו אגו מחברי אחד העיר גלזר.
זכו שוזר, כחבר אותו לקבל מהססים ״אצלנו

 מנשיא יותר פופולארי הוא כאן ואילו יות,
המדינה״.
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 בין משחק־השנה ייערך הפורים בחג •
 לבין הישראלית העתונות של כתבי־הספורט

הו כבר כסית אנשי בכדורגל. כסית נבחרת
 טובי את כוללת שחקניהם רשימת כי דיעו
 גוזמן, אפרים בצירוף הישראלית, הבמה אמני

הסוחרים. התאחדות מזכיר


