
במדינה
צים בו קי

□ גנבי□ חברי
הקיבוצניקים כילו איד י

עירובי פאטנט אינה שהגניבה
 ישראל •שבערי אחרי שנים עשרות כמה
 ה־ ״הגנב •של מהתופעה להתפעל הפסיקו
 הישראלי ״הפורץ או הראשון״, עיברי

 התנועה אל גם התופעה הגיעה המקורי״,
הקיבוצית.
 אפשר שבו בישראל, היחידי הסקטור

 דלתות האחרונה התקופה עד למצוא היה
 מאבד בבית, אינם כשהדיירים גם פתוחות

 כי ישראל גנבי גילו מאז זה. ייחודו את
 השפע חברת עם נמנים הקיבוצים חברי

 חייל י ומנעול הסורגים הפכו הישראלית, *
 התנועה במרחבי מאד מבוקש מיצרך

הקיבוצית.
 •שחשב ״מי יגור: קיבוץ עלון מדווח
 התאכזב — כזה דבר ייתכן לא שאצלנו

 התושבים אחד כאשר שעבר, בשבוע מאד.
 מצא המדרגות, על עלה הכרם שכונת של

 נמצא לא והמפתח סגור חדרו את לתמהונו
 זוגתו כי חשב, לתומו הרגיל. במסתור

 כאשר איתה. המפתח את לקחה משום־מה
 שמתאים מפתח, לבקש לשכן ירד הוא
 חייל לראות הופתע — •שלו לדלת גם

מהמדרגות. יורד
 התבלבל לא החייל — לו לעזור יכולים הם י במה החייל את שאלו ושכנו ״החבר

 הם עצרוני. הח׳ את מחפש הוא כי וענה,
 החייל זה. בשם חבר ביגור אין כי ענו,

 את אצלכם מרכז מי — לשאול המשיך
 החייל שפירא. אברהם :ענו הם י השמירה

 במדי־החייל הגנב כי התברר ולהם הלך,
 שלהם בדירות מיספר רגעים לפני ביקר

 נסגר הגנב כי סגור, היה כאמור, (החדר,
 משני ל״י מאות כמה והוציא בפנים),

החדרים.
 ביקר השמירה מרכז של בכתובת ״,מצוייר

 והספיק דירות 2—3 בעוד בינתיים הגנב
 בחפצים ל״י. מאות כמה עוד להוציא
חוקרת. המישטרה נגע. לא אחרים ודברים

ם ן י ר ב ו ח ר ה ז י ״ ה ! ם י ב נ ג מ
 •שקרה מה אך .7 מישטרת־קיבוצים

שהת מה לעומת כאין־וכאפס הוא ביגור
 מדווח הצפון. שבגבול סאסא בקיבוץ רחש
 ביטאון שבוע, בה שצוטט כפי המשק, עלון

מדי נעדרה אחת ״חברה הארצי: הקיבוץ
 לאחר .11.00—9.00 השעות בין רתה

 גדול, אי־סדר בו מצאה לחדרה, שחזרה
 לירות. מאות כמה של בחסרונן והרגישה

 אינה היא כי להתברר, החל לאט־לאט
בדירתה. שביקרו יחידה

 בנות שתי כי מספרת אחרת ״חברה
 אל במונית 9.00 השעה בסביבות הגיעו

 מחדרה יוצאות אותן ראתה היא הקיבוץ.
 הן כי .לתומה וחשבה הראשונה, •של

אורחות.
 שלפי השתיים, כי התברר ״בינתיים

יפות״, ולא ״כהות־עור היו התיאורים
 וכמה בכמה רציני סיור לעשות הספיקו ן

! שהיו חדרים ם י ח ו ת נעו־ דירות עם פ
 אספו כך להתעסק. שלא העדיפו הן לות ״

 וגם מקומי בכסף נאמד, שערכו שלל
!לירות אלף 50בכ- בתכשיטים,

למונית, שללן עם עלו 10.30 ״בשעה
לדרכן. ויצאו

;11.00 בשעה למקום שנקראה ״,המישטרה,
:לאיחור הנימוק אחה״צ. בשעות רק הגיעה
רכב.״ חוסר
 לא חיפה •שבמיפרץ כפר־מסריק על גם
 :הקיבוץ ביטאון מדווח ישראל. גנבי פסחו
 המוני מילאו עת בערב, ראשון ״ביום

 וחזו הספורט אולם יציעי את כפרימסריק
 הערכת (לפי פורץ לו טייל כדורסל, במשחק

 הבתים שורות בין מיקצועי) המישטרה,
 יצחק של דירתו כשתחנותיו: בקיבוצנו, ״

 ולאחרונה שדה, וירון בתיה דירת מגדלי,
וילנסקי. עדינה דירת

המק חלון דרך נכנם מגדלי יצחק ״אצל
 אצל ואילו חלון דרך כן גם לבתיה לחת,

 והבחין בדלת המפתח את מצא עדינה
 כאן הקרוב. לבית־הילדים בצאתה כנראה

 בשובה, עדינה, כי להיתפס, היה יכול
 י •שם מי ושאלה בחדרה ברחש הרגישה
 של או בחורה •של בקול היתה התשובה

- ,אני׳ :קולו את שהיסווה בחור  והפורץ י
 עומדת שנבהלה כשעדינה החלון, דרך יצא
הבית. של השני בצד

 גבתה המישטרה, הוזמנה ״בדבעדב ^
 מגדלי אצל הגניבה כי וקבעה, עדויות

מעטות לא ומדליות יקר שעון היתד,
)44 בעמוד (המשך

:מאוזן
 .7 ישר; לא .2 (ר״ת); הנגב בירת .1

 מעודן; לא .10 עצמיות: .9 בראש; אבר
כש .16 !!טול .15 ;זיק .13 ;עולץ .12

אב .18 קת; מאחז, .17 אפריקאיים; פים
מש מין .21 (ר״ת); לומר רוצה .19 יון;
 שמו .25 ;לחופה — זה בגיל .23 ; קה

 .29 ;מילת־תנאי .28 ;מרקורי של העיברי
פרו .32 ;קטנים ילדים .31 ;עמוקה חיבה

 מילת־הפצ־ .25 מילת־שלילה; .39 טקשן;
 ;קטן כלי־קיבול .39 ;פרי יתן .36 ;רה
 45 לא-מוצלח; רע, .44 בני־עשרה; .41

 ;הכפל סימן .48 ;בשעה חלק .47 ;איחול
 ציפור- .51 :לציפורניים תכשיר־יופי .49

 ;הספד המת, על תפילה .53 ;קטנה שיר
 ;הרכין כפף, .57 ;הארץ במרכז עיר .56
 תבואה ערימת .61 ;באוויר תנועה .60

פו תנועה 64 אסקופה: .63 שנקצרה;
 !נעליך חלוץ .66 ;דגל .65 :בארץ ליטית

 .72 ההורים; מן .70 טרנספורמטור; .67
 ;מסייר מחפש', .75 ;האלוהות מכינויי

 לזי- מילת־שאלה .78 ! שלווה מרגוע, .76
 ;זז .81 חומל .80 ;ש־ כיוון .79 :ד,ף
 כינויו .86 שלם; לא .85 קטן; בוסתן .83

 מםולם-הצלילים; ;87 אתיופיה; קיסר •של
 מסולם- .91 אילן; .90 עלוב־נפש! .88

;בכנסת האופוזיציה ראש .92 ;הצלילים

 .97 ציה. מידבר, .96 ;קטן מאור מין .95
 הזה. במקום

:מאונך
ממשש; .4 :השנה מעונות .3;הלבשה .1

 או להפעלה המשמש כפתור .6 קרס; .5
 .11 חבלנות; הריסה, .8 :להפסקת־פעולה

 ;שנים שלושים תקופת .12 ;הנעל מחלקי
 !;רגליך שא .20 ;עביט .15 :ניצן .14
 .25 חייב; .24 כיסא!; על עצמך שים .21

 :הסכו״ם מן .27 ;בתורת־החשמל מונח
 השנה; מעונות .29 קדומה; מידת־לח .28
 .32 ד׳אמיציס; של המפורסם סיפרו .30

יש לאומי ריקוד .33 קדומה: מידת־לח
 .39 ;הודיה .38 ;בעמק קיבוץ .37 ; ראלי
 סוף; בלי ודי .42 ככה; .40 בבקר; זכר
 הרחק .46 דעת; חוכמה, .45 עכשוב; .43

 .51 ;גבבה 50 :באיטליה נהר .48 ;מכאן
 .52 האשורית. בסיפרות הראשית היצירה
 ;גרעיני־חיטה ערימת .54 !;דבש איספי

 כמו .59 באנגלית; כו, .58 החמרה; .55
 ללא, .64 האדום; מגובי .62 מאוזן; 31

 .70 מידת־שטח; .69 דרך; .68 זולתי;
 שלישי גוף .73 הפרה: דבר .71 לאן?:
 על מושת .76 ;אינדיאני אוהל .74 ;רבים

״פאש .79 חותן; .77 במדניה; אזרח כל
 ;מסע .84 ;גדיל .82 ;נידוי .80 לה״.

 הכרם; בפרי יחידה .80 עבה; חבל .89
באנגלית. אתה, .94 בעל־גאווה; .93

2036 קשקשת
 למצוא מסדו דינדזנד את פל9ה

 אשר מתאימה, מתרת שדמסח דציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת י9ל לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 מנוב8ור9ת ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דדייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

2034 קשקשת

לרדת.
 המלך רח׳ ח, מרדכי

חל־אביב ,76 ג׳ורג׳
 מתי — לי נמאס ״יענקל׳ה, •

י״ שביתודה,אחיות כבר תיגמר
נתיב־ קיבוץ מנשה, רונית

עמק־האלה ד.נ. הל״ה,
קבוצתי. אונס של תוצאה •

החותרים קיבוץ אלץ, נעמי
מוחמד! אל בא ההר •

גיבטתייס ,24 המיפנה רח׳ בץ, נתן
ראש״. ״ניפוח :החדשה התוכנית •

תל־אביב נווה־אביביס, ,36
מתקדם. בשלב חזרת •

הנשיא יהודה רח׳ בן־עמי, שירי

:אין בדרייב השבוע
 ארצית בכורה — 7.15

 הורן קפיטן
טיילור רוד

מכולם הגדול אני עולמית בכורה — 9.30
עלי) קליי(מוחמד קסיוס עם
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 חמים בתים מחפשים אנו1
 החמודים חתלתולינו עבור |
חיים בעלי צער אגודת ■

יפו, ,80 סלמח רחוב
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