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 מועצת מזכירות חבר אמר
 למזכיר חיפה סועלי
מולק אליעזר המועצה

 אליעזר חיפה, פועלי מועצת מזכיר
 שלו המזכירות חברי בפני התלונן מולק,

ה מועצת שקועה שבו הכבד הגירעון על
 מיליון 20מ־ למעלה בן גירעון פועלים,
לירות.
 אחדות- איש המזכירות, מחברי אחד

 תלונתו את קיבל מאירוביץ, יוסף העבודה
 ׳ספורים ימים כעבור ברצינות.־ מולק של

ה קימוצים, תוכנית למולק הגיש הוא
עצמו. המזכיר ללישכת נוגעת

 ב- מאירוביץ טען נהג. ללא שייסע
 מכונית־ את להחליף יכול המזכיר :תזכירו

 צנועה במכונית 504 פידו מדגם שלו הפאר
 בחש־ לקצץ יכול המזכיר יותר. וחסכונית

ב לצמצם יכול הוא שלו. בון־ההוצאות
 מזכירות לפטר ההדורה; לישכתו עובדי
הסוב יחסי־הציבור באנשי לצמצם ;רבות

 שטח, לכל כמעט וביועצים, אותו בים
 מולק המזכיר יכול כמו־כן אותו. המקיפים

ל המועצה ממישרדי במכוניתו, לנסוע
נהג. ללא גם ביתו,
 החיסכון יגיע מאירוביץ של חשבונו לפי

 הצעות המזכיר יממש אכן אם השנתי,
 לשנה. לירות ממיליון למעלה לכדי אלו,

 ללישכתו רק נגעו שלי הקימוצים ״הצעות
 הגעתי זה מצומצם בשטח וגם מולק, של

מאירוביץ. הסביר עצומים,״ לסכומים
וה התקציב עניינו לא מולק את אולם
 מפוארת, לישכה יש לאלמוגי ״אם גירעון.

 מישרדו. לעובדי מולק אמר תהיה,״ לי גם
 מולק את היום שמעניין מה כל ואומנם,

 יוסף חיפה, בראש־עיריית מילחמתו הוא
עו אלמוגי כי מולק שמע כאשר אלמוגי.

 רבץ, יצחק ראש־הממשלה עם להיפגש מד
עם״ראש- פגישה לבקש הוא גם מיהר

אמין אידי
!׳׳קאמפאלה לא זה ״כאן

מפור הודעות הוציא ולאחריה הממשלה,
 רבין, עם שיחותיו מהלך על לעיתונות טות

חיפה. העיר של עתידה בנושא
 מולק כשקיבל :קאמפאלה לא באן

 ״מה- התרתח. מאירוביץ, של תזכירו את
 פרוטה אף אקצץ לא אני שלי לישכה
 מאי־ ״את חבריו, באוזני רעם אחת!״
לפטר!״ צריך רוביץ

 ולא נבחר שהוא מאירוביץ, את אולם
 זימן לכן לפטר, אי-אפשר פקיד־ממונה,

 בעצמו להתפטר לו והציע אליו, מולק אותו
 ביניהם השיחה הפועלים. מועצת ממזכירות

 מאירז־ אמר ׳ובסיומה ביותר, קשה היתד,
 ואתה קאמפאלה, לא זה ״כאן :למולק ביץ
 ואדאג בתפקיד, אשאר אני אמין. אידי לא

 הראוותניות בהוצאות תקמץ שאתה לכך
שלך.״
 ינצח, מי לראות בחיפה ממתינים עתה
 או מולק, אליעזר מועצת־הפועלים שליט
מאירוביץ. המזכירות, חבר
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 למצוא ונסה דיסיונו את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

:הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

:מאוזן
 קודשים, בסדר מסכת .5 ;אלילי־בית .1

 התרבות; .10 טהרה; בהילכות העוסקת
 הירדן: מיובלי .13 יהושע; כבש אותה .11

לח משמשת .14 הגילעד; בנחלי הגדול
 .17 חמסין; .16 כתמומי; .15 ציצה;

 באפריקה: נהר .18 האלוהות; מכינויי
 .22 מציאות; .20 ;קריאת־התפעלות .19

 עוף .25 נשיבת־רוח: .24 רעות; רוחות
 דמוי- זעיר יונק .29 קיומי: .27 לילי:
ה תנובת .30 מתולעים; ניזון עכבר,
עתי עיר־נמל .34 לדרך! נצא .32 פרה;

 .38 אדיר: מיקווה־מים .36 בארץ; קה
 או לעמוד בסיס .41 הלאומי; ההימנון

ה בדרום קיבוץ .44 מקום; .43 לקיר:
רך .47 הולנדית: קידומת .46 ארץ;

 הנילוס .52 אירופית; בירה .49 בצאן;
 .56 ;(הפוך) בתוכנו .55 :מקור־חייה הוא

 .58 מאחור! למעיל המחובר כיסוי־ראש
מתקו אופי בעלת .60 שר: .59 אשד;

,64 עוף;טרף! .63 חדרון: .62 מם:
עמ מזרחי כלי־פריטה .66 קפואים; מים
 .71 השצמה: .69 ריקוד! מין .67 מי;
 לאדם; אדם הוא כזה .73 בעיזים; רך
 שקוף; חומר־ציפוי .78 לדבר; עורר .75
מאו 17 כמו .82 פירנם; .81 חייב: .80
 התאגדות .85 (הפוך); שלו הסל .83 זן:
.88 מודע; .87 ציבוריים: גופים של

 .91 (ר״ת): רחמנא-ליצלן .90 ״מקטר״!
יסוד. .93 מוצא: .92 אפריקאי; שבט

:מאוגד
;הארץ בדרום קיבוץ .2 !כיבוד במיני

 האלוהות; מכינויי .4 עמוקה; חפירה .3
 בגדים; עצמו על שם .7 קריאת־יגון: .6
 חמור- .11 :מחורר .9 :בצוואתו יותיר .8

 .21 האזרחית: השנה מחודשי .12 בר:
 של מרכז־הבקרה .23 עכוז; .22 חרוץ;
 (ש״מ); ישראל במאי־תיאטרון .24 הגוף:

 ;נעליים ללא .28 :גמורה חשיבה .26
 יהיה; .34 דתית; כיתה .33 פיסגה: .31
 משתחווה: .39 ״מקטר״: .37 עב: .35
 השב הדור עוף .42 גרמני; מלחין .40

;עוממות גחלים .45 ;באביב לישראל
 של נקודת־התורפה .48 חבר־ממשלה; .47

 מפשר .49 בחו״ל: הישראלית המדיניות
 עתיקה: מידת־יבש .50 בעלי־דין; בין
 קטיף .52 בארץ: החורפת ציפור־שיר .51

ל בריכת־מים .54 נישא; .53 זיתים;
אינפור .60 השבטים; מן .57 רחיצה;

 > נשיר עץ .63 !המיטבח מכלי .61 : מציה
.68 :מכלי-התיזמורת .65 ונאה! גדול

רשע; .70 השנה: מעונות עוף־טרף:
 הישמרות .72 בסלע; קטן מאגר־מים .71

 גם .76 האבל; של מצבו .74 מרעה:
 בהודו; חבל-ארץ .77 מאונך; 47 הוא
 .84 טרד: בארץ, החיה ציפור־שיר .79

 מי- .89 חי; כל סוף .87 המנעול; לשון
אמצע. ללא המן של אשתו .91 ;לת־זירוז

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב-אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ל שכחת ״שוב לזוגתו: נחש •
הגלולה!״ את קחת

לם, וניצה קוסמן איציק
צה״ל ,1314 ד.צ.

ואשה. גבר ׳•
קדמונה, רחל

 ים בת־ ,2 ברדיצ׳ב אבא רח׳
״חלפו :לאומה בנאום רבץ !•
 לצפות יש עתה השמנות. השנים שבע

 עשר).״ לא (הלוואי רזות שנים לשבע
כן־נאיפ, משה

 הרצליה ,5 ריינס רח׳
ה — מימין באהבה: משווייץ ׳ס
 הידוק לאחר — משמאל :בעבר שעון

הרצועה. רק ממנו נשארה החגורה
ממן, אדית

 פתח־תיקווה ,2 איכילוב עזרא רח׳
 חסימת־עורקים מדגים מדריך !•

מגומי. צינור־השקייה על
יהישלום, שאול

פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי ׳רח

5.00 בשעה
טין־טין״ ״הכלבלב
 7.15 בשעה
 יוצאת ״ריטה

למילחמה״
9.45 בשעה
קטנים״ ״סיגארים

6 0 0.0©< © ?׳ 0 0

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
סי • הריון מכנ
ת • קו הריון טוני
ת • הריון חליפו

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב/ קומה
 בערב 7 עד פתוח
)2—4 בשעות (סגור

ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות

—  29 1.949 הזה העולם


