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 הסריגה לתחרות

מד ״צמר על ו$9$5־ לו
חולון ירושלים

 .13 בדיהודה לסריגה׳ מרכז ״אמפיסל״,
בדהלל. מרדכי רח׳ הורו", ״צמר חיפה

 .17 הרצל לסריגה, מרכז ״אמפיסל״,
 כרמל ,4 שונמית רה׳ זלדה, בונשטייז

צרפתי.
 .9 ברוולד רה׳ לוטה, וידנבוים

 .12 ביאליק ״טמברופיליה״,
 .4 יפה ד״ר מדרגות לידיה, סלון
 .22 נורדוי רה׳ נעמי, צמר
אביב תל

 •96 אלנבי לסריגה, מרכז ״אמפיסל״,
 .32 אלנבי קורו״, ״צמר

אשדוד
 .6 טרזוין ד״ר רה׳ דורה׳ קרצברוז
אשקלון
 הרצל־עבודה רה׳ פסג׳ ״צמרי״

באר־שבע
 מרכז ב׳ שכוז רסקו, פסג׳ קלרה״, ״סלוז

 מסחרי
בנימינה

 הנשיא. רח׳ מקסימה, דרויז
בת־ים

 .27 הרצל שרה, לסריגה סלוז
ברק בני

 עקיבא רה׳ פרידטז, י. הצמר", ״מרכז
72.

גבעתיים
 .62 הל־ה רה׳ הדואר, מול הצמר" ״מרכז
גדרה
 ביאליק רה׳ אפיה סלוז עליזה, הנקיז

הרצליה
 .32 סוקולוב רוביו, פסג׳ ״ג׳נדא",

.14 העבודה רה׳ חמימה, פוליטי
חדרה

 פלטריו. ססג׳ פ״ גולדשמידט
 .47 כמואל הרברט צפרירה׳ סלון
אליעזר. בית .13 הרימונים לאה, רות

ה, צמר ליז ב ע לו קו  .3* מם׳ סו
 .47 שיינקר א., זיפו
יפו

 .46 ירושלים שד' הצמר״, ״שוק
נהריה

 ״הוד״. קולנוע בנין טרודה, סלוז
נצרת
 ג׳בור, סטריה ״סטלה״ הצמר מלכת
 השוק.
נתניה
 .8 הרצל י•, גבאי
 .36 הרצל מרים, הצמר, פינת

 .4 הנוטע רה׳ ישראל, את פירנצי
.3 ז צם י ו שד׳ לסריגה, מרכז ״אמפיסל"׳

נס־ציונה
טובה. הראל ״ליליטקס״,

עכו
.12 סיני גבורי רח׳ ליאוז, שנצר

עפולה
.3 העצמאות כבר שושנה״, ״סלו!

פתח־תקווה
 ״צמר ,17 חובבי־ציוז רה׳ ר. בכר

רוזטה״.
 .4 עוזר חיים רה׳ יוסף, זילברבאום

ראשון־לציון
 הדואר. לפני רוטשילד, רה׳ ״איטה״,

רוטשילד. רה׳ שמעו!, סלומון
רחובות

 .186 הרצל יעקב, עובד
רמת־גן

 .119 הרא״ה ברנדל כהן
.5 יהל׳׳ם רה׳ שרלוט׳ ״שיק״,
רעננה

.31 אחוזה רה׳ שרה, כהן

---- ושמרי גזרי —
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_ת״א ,93 רוטשילד שד׳ ״פלסט־דלת״, תוצרת

פ׳ ת ת ט הסריגה נכחנהו־ד־ודב ה
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נפגעים לילדים ישראלי איגוד $5;של האדיבה בחסותו
ת״א קורן״ ״צמר בהנהלת

 ״מקסים״ החדש הסריגה מחוט סריג כל סרגי
 בתחרות והשתתפי לויט״ ״צמר של מ״אקרילן״

הבאים: הפרסים נושאת הענק
״קסטור״. כביסה מכונת : 1 פרס

 מסים) (בלי וחזרה לנאפולי באניה נסיעה
ת״א. ,9 הרצל ותיירות, נסיעות אינטרנציונל,

גל. בן — ״שוברט״ פטיפון רדיו
״אמפיסל״. תפירה מכונת
מ״אקרילן״. שטיח

״קאנון״, נשים מצלמת
ת״א. ,83 אלנבי קרט, פוטו

״פלסט־דלת״, פלסטית מחיצה
ת״א. ,93 רוטשילד שד׳

״.8 ״ארט אוטומטיות סריגה מכונות 10
״לויט״. צמר שמיכות זוגות 3
״אקרילן״. שמיכות 3

מפואר. במלון שבוע סוף בילוי
ערך. יקרי עידוד פרסי

: 2 פרס

 : 3 פרס
 : 4 פרס
 : 5 פרס
: 6 פרס

: 7 פרס

 : 17—8 פרסים
 : 20—18 פרסים
 :24—21 פרסים

: 25 פרס
: 35—26 פרסים
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חוגג רפאל יצחק
למנה מנת בין

אושים
ת העיקר או הברי

 שר־ סגן השבוע. גיבור מיהו ספק אין
 יצחק המפד״ל ח״ב לשעבר, הבריאות
 רפאל ניצב חיוכי־ניצחון, שופע רפאל.

לכבו שנערכה ענק במסיבת המלכים, במלון
 אכלו דתיים עסקנים מאות זיכויו. עם דו

שהת העליונה ההשגחה את בירכו ושתו,
 הנערץ מנהיגם את הצילה מלמעלה, ערבה
ל מנה בין עכו״ם. של בית־המשפט מידי
 שקעו נמלצים, נאומים כשהושמעו מנה,
 דויד על # ערבה. בשינה מהמוזמנים רבים

 אל!ד הבריטי השבועון כתב כן־גוריץ
 קללתם את עצמו על הביא הוא כי נומיסט,

הער בעבר לו שרחשו רבים, ישראלים של
 בין בזק מישאל ערף העתון כתב רבה. צה

 על לדעתם אותם ושאל ישראל, אזרחי
מטורף!״ ״הוא לדוגמה: תשובות ביג׳י.
מרושע!״ זקן ״הוא סנילי!״ ״הוא

★ ★ ★

א ל מנוע ד
 השבוע של ביותר הזדונית הבדיחה את
 אפרים תרם כידוע, מנוסי. דירי מפיץ

ש אחרי בן־גוריון, לדויד מכונית אילץ
 נלקחה למפא״י, שייכת שהיתר, מכוניתו,

 ביום בן־גוריון יצא דידי, לדברי ממנו.
 מאחורי במכונית התיישב השי, את שקיבל
 זזה. לא המכונית אבל לנסוע. ורצה הנהג,
 נדהם המנוע, כיפת את והרים יצא הנהג

 בן־ במכונית. מנוע אין כלל כי להיוזכח
 בזעם אילין את שאל לטלפון, מיהר גוריון
הרגיע צורך,״ ״אין מנוע. הכניס לא מדוע
 בלי גם נוסעת היא ״בירידה אילין, אותו

 במכה ציפורים שתי לצוד איך • מנוע.״
 בישובים המערך עסקני השבוע גילו אחת,

ב המערך עתון את מפיצים הם הערביים.
ה הוא הראשי עורכו כי ומסבירים ערבית,
 בדעותיו הידוע חוסיין, ראשיד משורר

 של הרע שמו את הופכים כך הלאומיות.
 שמו ואת הכפריים, בעיני יותר לטוב העתון
 ה־ נגד בפעילותו הידוע ראשיד, של הטוב

 • מפא״י. כמשרת לרע הצבאי׳ מימשל
 לשעבר אל־ארד מפעילי קרדוש, למנצור

 הערבית, הסוציאליסטית הרשימה ומראשי
 שוהה הוא שם בערד, להתבטל כבר נמאס
 מצא הוא הצבאי. המימשל צו לפי כגולה
ה נותן על־ידי ונתבקש כחשמלאי, עבודה
 כדי המקומית העבודה ללישכת לגשת עבודה

ב אותו, לרשום סירבו בלישכד, להירשם.
 ל״ הסבירו הם המקום. תושב אינו כי טענה

 יוכל הפנים, למשרד יסור אם כי קארדוש
 לקבל יוכל ואז מגוריו, מקום את לשנות
 להמשיך נאלץ קארדוש ערד. כתושב עבודה
 מקום את לשנות חשש כי הכפוייה, בבטלה
לע ״אוכל הוא, הסביר אז,״ ״כי מגוריו.

 לשלול יוכל הצבאי המושל אך בערד, בוד
 ולביתי, למשפחתי לשוב הזכות את ממני

 כי רבות׳ פעמים השתמש שבה בטענה,
 רשיון צריך המימשל לשטח להיכנס כדי

 # ממנו.״ לצאת כדי שצריך כמו בדיוק
 כי לאחרונה׳ טען מערב־אירופי דיפלומט

 לוי ראש־הממשלה התנגדות את מבין אינו
 ״יבוא הערביים. הפליטים להחזרת אשכול

 לישראל, להחזירם ישוש אשכול׳ והוא, יום
ה־ הסביר מרצון,״ אלא כפייה בגלל ולא

המלכים״ ב״מלון
ערבה שינה —

 ימשיך המערך אם כי טען הוא דיפלומט.
 בבחירות שירד כשם לכנסת, בבחירות לרדת

ל ישראל ממשלת ראש ייאלץ להסתדרות,
ה המימשל באיזורי לשכנם פליטים, החזיר
בקולותיהם. בטוח להיות ואז צבאי,

★ ★ ★
ה זמר ד מלי

 הישראלי, הקהל של הסנובי לטעמו הוכחה
 ק״אמוץ, דן האחרון בליל־שבת סיפק

 הוא בחמאם. השבועית תוכניתו במיסגרת
 דיפלומט לבמה מזמין הוא כי .לקהל סיפר

ביש איטליה בשגרירות שני מזכיר איטלקי,
 קיבל הקהל זמר. גם במיקרה שהוא ראל,

 על שניתר השמנמן׳ הצעיר את בתשואות
 ״הוא ספורטיבי. בלבוש לבוש כשהוא הבמה

 ״אך דן, הסביר דיפלומט,״ בבגדי לבוא רצה
 יוכל ולנוחיותו פה, חם כי לו הסברתי

בהת כפיים מחא הקהל קל.״ בלבוש לבוא
ה חובב הדיפלומט את כששמע להבות,
 לא ״זה באולם: לחש עבר ושם פה אריות.

 רק מלידה.״ זמר הוא איטלקי כל פלא,
 גילה השני, שירו את הזמר שסיים אחרי

 הקהל את מתח כי הודה הסוד, את בן־אמוץ
 נסים בשם ישראלי הוא המזמר הצעיר וכי

ס. א סי  מחיאות אך לשיר, המשיך אסיאס א
 הצליח עדן שמעון • שככו. הכפיים
בר עתוני של הראשיות לכותרות להגיע

 לתפיסת נועז מיבצע רקע על והפעם — לין
 העולם אנשי ניסו בעבר פעמיים פושעים.
נל ופעמיים כסף, משמעון לסחוט התחתון

 בו מכתב, שמעון קיבל שעבר בשבוע כדו.
 אלפים 10(כ־ מארקים 13,500 לשלם נדרש
 מלכודת הכין הוא הבולשת, בעזרת ל״י).

 במכונית־הס־ נסע המיועד, ביום לפושעים.
 שנקבע נידח, למקום שלו המפוארת פורס

 ובו שחור, תיק עץ תחת הניח מראש, לו
 המישמרה, על־ידי לו נמסר התיק הכסף.
 מיקרה בכל מביאים שהיו במכשירים וצוייד
 בכך. צורך היה לא אולם הסחטנים. לגילוי
 התיק את לקח במקום, הופיע צעיר בחור

מחופשים. שוטרים על־ידי מייד ונאסר —

חדש כוח - הזה העולם רשימת
 20.30 שעה — 1.10.65 שבת, ליל

ירושלים ״חן״, בקולנוע
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