
ספורט
איגרוף

■עונים •ריבים
 קיצן. אל הגיעו ההפוגה שנור. שמונה

 לקרב ויצאו וותיקים אצ״ל אנשי שבו השבוע
 חיסרון היה החדש למאבק הבריטי. הצבא נגד

 אדמת על להתנהל עתיד היה הוא : גדול
 על־ידי שנוצרו חוקים לפי בריטית׳ מושבה

 : גדול יתרון גם לו היה אולם בריטי*. אציל
 זד הצבא של נבחרת־האיגרוף הצדדים, שני

תל־אביב, בית״ר ונבחרת בקפריסין בריטי

ת״א ממכבי קריין של התקסת־עקר
לסל הדרך ארוכה

להש התעתדו למיניהם, הנשק בסוגי בחלו
כפפות. עטויי ם באגרופ רק תמש

 הסמוך, לאי בית״ר נבחרת של נסיעתה
 בנקל. אופשרה לא הבריטי, הצבא הזמנת לפי
 בית״ר עסקני בין עז מילולי מאבק לה קדם
 טענו הישראלית. הספורט התאחדות לבין
 אינם שלנו ״המתאגרפים :ההתאחדות אנשי

העומ התחרויות, לשלוש הצורך די מוכנים
 השיבו מראש.״ ברור כישלונם לפניהם. דות

 על־ידי תחוזק ״הקבוצה :בית״ר מארגני
באי התחילה היא מכבי. ממתאגרפי שניים
מק מאמן של בהדרכתו רב, זמן לפני מונים
 ישראל.״ שם את נבייש לא צועי.
 אנשי הצליחו שעבר השבוע בסוף רק

 התאחדות של התנגדותה על להתגבר בית״ר
 הכספיות, הבעיות כל את לפתור הספורט,

 הספורטאים. של האישיות .בעיותיהם כולל
 התל־אביבי מעדן בקפה הפרידה מסיבת
ל יצאו והמתאגרפים — וכדין כדת נערכה

ישנים. יריבים עם חדש מאבק לקראת דרך,

רסל כדו
ל ד1הא א

ה גם פתוחים בתי״ד,קולנוע ? קרה ״מה
 למראה ושבים העוברים אחד שאל יום?״
קול לעבר בליל־שבת שזרמו האנשים מאור.

 דבר של לאמיתו התל־אביבי. אוריון נוע
 הסמוך, מגרש־מכבי לעבר ההמונים זרמו
 מהצגת פחות לא מעניין במאורע לחזות כדי

 הסדירים הליגה משחקי המשך : סרט־קולנוע
 הספורט התאחדות ביוזמת שאורגנו בכדורסל,

הישראלית.

 כללי־ את שיצר מקחינסבורי, המארקיז •
ו.9ה־ המאה בראשית האיגרוף

ל :ר,משהקים מארגני של המטרות אחת
 שצברו הישראליים, הכדורסלנים כי הוכיח
מסו בינלאומיים, במשחקים כלים של שפע
 כמו ממש ארצם, בני את גם לעניין גלים

 :פחות לא נכבדה שניה, מטרה הכדורגלנים.
 להתמודד צעירות כדורסל לקבוצות לאפשר

יכולתן. את להפגין קות, הוות עם
 הופעת עם הושגה הראשונה המטרה

ה המטרה למגרש. מסביב הצופים המוני
 קבוצה בין רב־הפתעות במשחק הושגה שניה

ה ׳מכבי קבוצת : וותיקה לקבוצה צעירה
 אלופת־ישראל, של הצעירה המשמרת דרום,
 ר,כדורסלנים עם התמודדה תל־אביב, מכבי

חולון. הפועל של הוותיקים
 להתגונן הפועל אנשי נאלצו הקהל לתדהמת

 רק השתדלו הצעירים, התקפות מפני קשות
התו גבוה. נקודות בהפרש להפסיד שלא
 כי שהוכיחה מכבי, לטובת 67: 59 : צאות
 אך ארוכה, הסל אל הצעירים של דרכם

יפה. משתלבת
 מספרם אשר מכבי הדי א! ושלווה. ליכוד

 לרווחה, נשמו ערב, אותו ביותר גדול היה
 צעירה קבוצה בין השניה להתמודדות ציפו

 בעלת וותיקה, קבוצה ן לב תל־אביב) (הפועל
ב היו הם תל־אביב). (מכבי בינלאומי שם

גדולות. להפתעות יזכו הטעם גם כי טוחים
המש בתהילת אמנם טעו. הספורט חובבי

 (שניאור, כוכביה על מכבי קבוצת סמכה חק
 את ניצלה ,לא וקורמן), וינר קליין עופרי׳
 הפועל שאנשי שעה שלה, תיות הב יתרון

 ניהלו והס) בארי שלח, קופפר, (לוסטיג,
 ליכדו המשחק בסיום אולם מחץ. התקפות
וב שלתים הפכו שורותיהם, את המכבים

ב הצעירה הקבוצה על גברו יותר, טוחים
.39: 44 של יתרון

 האיש אולם מאושרים. היו מכבי אוהדי
 רוזין, יהושע היה ערב באותו ביותר המאושר

ה הקבוצות שתי של מאמנן דליל־השיער,
 הצעירים חניכיו יצאו סוף סיף : מנצחות
התהילה. אור אל הטירונות מאפילת

החי
ט א ד א ת ס רקו י

 בא־ משד, של נישואים טכס נערך ביפו,
פולי. ושרה טאטה

הג עצור! נ
 פטרי־ תבעה ארצות־הברית, בצארלסטון,

 לאחר המקומי, העיתון את לדין סטו,ן שיה
 הולדת על הידיעה את בטעות פירסם שזה
תנוע־.״ ״עבירות הכותרת תחת בנה

ח מן ס ד ה ת א ח פ ה
 מבית־המטבחיים, פרה נמלטה בירושלים,

 את לחצות ניסתה העיר, ברחובות רצה
הלג בכדורי נהרגה בית־צפאפה, ליד ירדן
 לגן־ כמזון נתרמה לישראל, הוחזרה יון,

התנכי. החיות

ד• ל ק ס ח ש מ ה
 אל־חכים רושדי הובא מצריים, בקהיר,

 במגלב, אשתו את שהילקה לאחר לדין,
 אל־עזיז, עבד סואד השופט על־ידי זוכה

 אשתו את להכות לאדם לו ״מותר :שקבע
בחל יפגע שלא בתנאי קהה, מכשיר בכל

לחגורה.״ מעל הנמצאים הגוף, ק•

ס מחוץ חו ת ל
 קשות התושבים אחד סבל בתל־אביב,

 מררה מארצות־הברית, שהגיעה מחותנתו,
 לבית־המשפט, תביעה נגדה הגיש חייו, את

 לבקר החותנת על האוסר צו, השבוע השיג
בביתו.

ס ס ד ר ב ס
 העבירה ארצות־הברית, סיטי, בקאנזאס

 לחנות לפילים המתיר חוק־עזר, העיריה
 חנייה, דמי שישלמו בתנאי העיר, ברחובות

האחרים. כלי־הרכב כמו

ת פידצה חי חני
 עלתה הזירהטרון, הצגת בעת ברמת־גן,

 כדי תוך איבדה, הנדנדה, במרומי אקרובטית
מ שהתפקע העליון, לבושה חלק את כך,
 למחצה, ערומה לרדת נאלצה מאמץ, רוב

הת מן להרפות ביכולתה היה שלא מאחר
החשוף. החלק את לכסות בל,
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שטני□ עבותות
סמואל מורים מאת

 עומק המאורעות, שפע ומרתק. מסעיר יריעה, רחב מפואר, היסטורי, רומן
היצרים. עוצמת עם כאן מתחרים המניעים וחישוף הראיה היקף החדירה,

 האפיפיורים מקיאבלי, ומדיצ׳י, ד׳אסטה בורג׳יה, בית בני כגון היסטוריים, בכורים
 בשלל חיים כאנשים כאן מופיעים כולם והסופרים, הציירים המצביאים, חשמנים, ו,

תכונותיהם■
הדורה. בד בכריכת עמודים 660 מכיל הספר

ה ע ד ו ה
 לתוית המסחר סימן ים לריש בקשתנו את דחה העליון המשפט שבית אחרי

 שאנו לקוחותינו לקהל להודיע מתכבדים הננו שין״׳ דה ״קרפד, השם את הכוללת
השם תחת הידוע בטיבו שינוי ללא שלנו, הקלון מי את לשוק להוציא עומדים

^0
חיפה. לקוסמטיקהיבע״מ. חברה אלפא.
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מתוצ 1955 מודל ״סטרדיברי״,

כשכלו מושלם ״פאלאם״, רת
 של כיותר החדישים לים

מו האלקטרונית. התעשיה
—6 בני אחרים דלים
מת מנורות 8—7

 לכל אימים
כים. ולכל

 ו סטרדיברי
 המוש כנור
סמר־ לם.

— דיברי
ה הרדיו

מושלם•

 המודלים אחד מצלילי התחיבות, ללא לך, להשמיע מובחרת, חנות־רדיו בכל דרוש
ביותר. עליך תוקל והחלטתך ״פאלאם״, של

911 הזה .העולם


