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 היופי. מדע - רובינשטיין הלנה שי
 תל-אביב ,21 בן־יהודה

קווים) 10( 52140 טל.
המעולים. סוכנייהנסיעות אצל או

 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי
הדוקים להשמדת

 מקבלת את שעה) /!2כ־ (שאורך שלנו חיטוי לאחר
י בביתך דוקים יהיו לא לשנה• אחריות תעודת
059־3012 טל. :אילת * 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

.481/75 עם? רשיון ,21 :הבריאות משרד היתר
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הדוקים! את נחסל אנחנו
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המכריע המהלך
)49 מענגוד (המשך
 אחת לערה אחת, לשיספה !שייך מישחק

עשי טעה. כי לדעת נוכח אחד, למין או
 חת־ וספרדים אשכנזים ופועלי־כפיים, רים
 חכישרון כשרק שווים, עם כשווים חרו

 הנשים סיכנו הלפני־אחתו לשלב עד קובע.
 כי סביר סיכוי ■והיד׳ הגברים, ׳מעמד את

הגמר. לשלב תעלה אחת אשה לפחות
 דיפלומטית
ש ב ־ ש ש

 ארבעה בין הייתה הסופית הכרעה !ך*
 שווארץ יאדריאן — מהם שנים אלופים. י 1

ועל האליפות כתר על שיחקו — כהן ואבי

 בחודש ישם הבינלאומית ׳בתחרות תשתתף
 ז־ 5000 ,10,000 בסך כספיים ופרסים יולי.
לירות. 2500

 העול־ השש־בש מפת על אנחנו .,מעתה
 האלופים שינה. כל ׳תיערך זו ׳תחרות מית.

 הבינליאומ־ ׳סתיחריויות ישתתפו הישראליים
 ישראל, כאלופי שהם, !נקווה יספה יוית.

 אמיר העולמית,״ האליפות את לנו יבואו
ש :אדריאן, ׳שיל ידיו יאת כשלחץ אכינרי,

 עצמו כתוך 'מכונס רציני, ׳הכסה על עמד
 נארח היום שיפפוא מקווה ״אני וחסר־חיוך.

 אמד העולמית,״ האליפות את זה פמלון
 נשיא גם שהוא רמאדה, מנהל אודינץ, דוב

הישראלית. השש־יפש אגודת
 שהיד, המצרי העיתונאי הייכאל, ׳חסניין

הת־ ),26—27 עמודים (ראה בצחות השיפוע

לאלוף גביע
עד־ידי הוענק מרשים

 הלילה של הקטנות השעות עד שעקב אבנרי, אורי מעניק
ה בטכס שוורץ. אדריאן למנצח המוקדמות התחרויות אחר

כהן. לאבי שני גביע אודנץ, דב הישראלית, השש־בע; אגודת נשיא

 את מעניק בישראל, אולימפיק סמננ״ל קרן, ג׳ונילמוואקו 3 ,וגס
ה הזוכים שלושה רחמיטד. לאלברט כרטיס־הטיסה

למתמודדים. טלוויזיה העניקה מץ חברת כספיים. ובפרסים בכוטיסי־טיסה זכו ראשונים

 ברט אל — האחרים שיני השני. המקום
 על שיחקו — יעקובסון ׳ויעקב ריחמיטז
 ׳שווא־ )1( :הסופי הדירוג השלישי. המקום

רחימיטז. אליברט )3( יכהו, אפי )2( רץ,
 המתי- ׳פייניחד, הקוביות, ׳קול נדם נאשר

 השעה ריבה. לעייפות מיקומה יאת חות
 פחות היו לא והצופים בלילה, 11 היתה

 יותר. אף ואולי השחקנים, מאשר עייפים
הח במישיחק, צופה כל השתתף ■ביליבו כי

האב כל את הזיז ההחלטיות, בל את ליט
נים.

ל גביעים — הפרסים ■חלוקת טכס ׳נותר
 ברטיסי-הטיסה חלוקת האלופים, שלושת

 סונטה- — (תל־יאביב אולימפיק חברית של
ל־ שיוכלו כדי לשלושתם, וחזרה) קארלו

 המצרים הפוליטית, ״בזירה :פעם לונו
 משחקים והישראלים שיש-יבש, משחקים

 אל- אנויואר הוכיח בינתיים שחלמת!״
 שח־מת לשחק למדו ׳שהמצרים סאדאת

 השח- יעיל ׳ויחדיו לא הישראלים פוליטית.
 ל־ יכולים שהם הוכח השבוע אבל — מת

בששתפש. גם התמודד
ש יהנבו׳אה־המישאליה, תתקיים ואולי
 ״ההתקרבות התחרות: בפתיחת הושמעה

 פינג־ במיש׳חק התחילה האמריקאית-יהסיניית
 ״דייפלומטיה־׳של- המושג נולד אז פונג.

 דיפל׳ומ־ נמציא שאנחנו ייתכן פינג־פונג״.
 יבין התחרות ונערוך טקהלשלתשש־יפש

ל הדרך את שתפלס ומצריים, ישראל
!״ שלום

^ חו ^ לנ ^2העו ^ ז 50


