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ה מנ השנייה ה
 באופק׳״ נגבה) (את אותה רואים סוף ,סוף,

 לקבל שבא ממכבי, לחברו הפועל איש הריע
 המשלחת שבי של השנייה המנה פני את

 של באיחור זה היה חיפה. בנמל האולימפית
 כשעל לנמל נגבה כשנכנסה ורבע שעתיים
האחי בתלבשותיהם נראים, העליון סיפונה

 והמלווים השחיינים הקלעים, האתלטים, דות,
מהלסינקי. ששבו

 התלוצץ הפילה״ טעם את כבר ,,שכחתי
 חבריו בוק. (נחצ׳ד.) נחום השחיין־החייל

 של בחכמות ספורטאית, תחרו, התעצלו, לא
 המשופם הרץ טבק, דוד : מחוץ־לארץ שבים
 ״פעם לגלות כדי מקומיות סיגריות ביקש

 אורי ;לפלייארס ביניהן ההבדל את ולתמיד״
 הת־ לא חברתו אם חבריו אצל התעניין גלין

 לביב מוניה וסרן אחר עם בינתיים ארשה
 ושתי אשתו מפי צלצלניות לנשיקות זכה

 שהקיפוהו תמונה) (ראה חדרה ילידות בנותיו
צד. מכל

כדורעף
ר ב ס ש מ ל בי מו
 את רדף חוסר־מזל, שהביא מזל, מספר
העו באליפות שהשתתפה הכדורעף משלחת

במוסקבה. לם
 הישראלית המשלחת בעוכרי שהיה המספר

הפ הנבחרת שלוש. הידוע, המזל מספר היה
 — זהה משולשת בתוצאה פעמים שלוש סידה
 ברית־המועצות, נבחרות׳ לשלוש — 3:0

ופולין. רומניה
ה (על בנצחון סוף, סוף זכתה כשישראל

התו שלוש. המספר יד בזאת גם היתה לבנון)
0 :ישראל לטובת צאה,  לא שזה אלא .3:

מש בו הגמר לשלב לטפס לנבחרת הספיק
המצטיינות. הנבחרות שש תתפות

 בחמישית, שלוש המספר הופיע למחרת
 הישראלים את שניצחה הלבנון, נקמת את נקם

סו הוכיח המשניים, המשחקים במסגרת 2: 3
 מהותו למרות לישראלים ביש־מזל הוא כי פית,

באי־עולם. לשאר המזלית

כדורגל
ט ר פו ס כו י□ ה ל א ה ב צ ל

 בחיפה הספורט אוהדי רגילים שנים משך
 ליד או המקומי המכבי במזכירות להתאסף

 את לשמוע שבת, מוצאי מדי המכבי, בית
 באותה שקוימו הכדורגל משחקי תוצאות

 וטבלות משחקים שחקנים, על ולהתוכח שבת
הליגה.
 מקימם לעולם נעדר לא המתוכחים בין

 את המקדיש המכבי, אוהד )28( לוי מינו של
בה במפעלי עבודתו לאחר הפנוי זמנו כל

ה־ בן־ציון המכבי. במזכירות לישיבת כת,
הפועל, איש )21( פלאט ומשה )22( בית״רי

 שמשו שום על ״רויטר״ בכנויו רק הידוע
 רוי־ כי אם ספורט. לענייני ידיעות סוכנות

 מסים הואכגובה עובד הפועל, איש הוא טר
פולי לחוד, ספורט :(הסברו חירות בתנועת

לחוד). טיקה
קפ דתי גם ״רויטר״ היה שנתיים לפני עד

 אז גם לעצמו התיר הוא :אחד בסייג דן,
 בזמן אן כדורגל, למשחקי בשבתות לנסוע

המצ עול את במקצת מעליו פרק האחרון
וות.

 משתתף היה הנצחית השלישייה עם יחד
 ספורטאים של קבוע חוג בשיחות תמיד

המכבי• מצעירי
ניתן הכדורגל, משחקי כשנפתחו השבת

 הכוה שקבוצת )2:2( שהתיקו לשער היה
 הפועל נגד להשיג הצליחה ב׳ מליגה חיפה
רב. הד יעורר א׳ מליגה חיפה
 ב־ כי רועשות כה היו לא התגובות אך

גוי המכבי צעירי שרוב נתברר מוצאי־שבת
 המשיכה הנצחית השלישייה ורק לצבא, סו

במשחקים. לבה בכל להתעניין
 בקמצות יפגע המכבי ספורטאי של גיוסם
 על־ידי ישוחררו לא שהם במידה הספורט

ה בין בשבתות. הספורט למשחקי הצבא
 הרדי ג׳וני הכדורגלנים ־: שגוייסו ספורטאים

 טננבוים יצחק הכדורסלנים אסנין, ודניאל
הבוג הקבוצות חברי (ארבעתם לנדו ואריה
 יוסף טניס־השולחן ושחקן והאתלט רות)

ברגמן.

-3 ואלוד שרים
 ומלא־התרגשות מראש בלתי־מוכן בנאום

 משפטים וחצאי מלים חצאי בלע בו בכנסת
 אם :נפשו משאת על בן־גוריץ דוד הודיע
בר יש הממשלה ראש מכסא אי־פעם יתרחק

 שאל לצה״ל. פשוט כטוראי להתגייס צונו
האמרי ״בפיקוד : וילנר מאיר מק״י ח״כ

?״ קאים
 מ־ אחד את ג׳י. בי. תקף נאומו בהמשך

ב שטען בשמו, לפרש בלי ההגנה״, ״ותיקי
 את יחנך אחר, צבא ככל צה״ל׳ כי שעתו

 שעה ושחצנות. יהירות בטלה לחיי הצעירים
לח היציע יושבי והאורחים באולם שהח״כים

 — התכוון אליו האיש שם את לזה זה שי
 אמר — גלילי ההגנה״) (״אליל י»!ראל

 ההבדל מה יודע אינו הזה ״הבחור :ג׳י בי.
אחר.״ צבא ובין צה״ל בין

 ה־ אלוף של השנתיים בת לימודיו תקופת
 הגיעה אלץ, יגאל הנגב, ומשחרר פלמ״ח
 גינוסר, אלון, של קיבוצו : הסיבה לקצה.
 הלכך הפסיק, לביתו, לשוב אלון על כי החליט

הקצבתו. את
 תל־בנימין, תושב ביקר בחייו לראשונה

 רמת־ בבריכת הרמת־גנית הדיפלומטים שכונת
ה החוץ, שר : התושב גיל. גלי גן ש מ

 מימית פרידה מסיבת :ההזדמנות שרת.
הזמרייה. למשתתפי

ה שר הקפיד חשבון אוהב גרמניה כיוצא

שו סטטיסטיקה על נפתלי פרץ חקלאות
לאח שפורסמו המספרים בין במשרדו. טפת

 הצייד רשיונות בעלי הציידים מספר רונה.
 צבאים העיקרי, הישראלי שהצייד (למרות
 :המספר התמעוטם). לרגל אסור ויעלים,

226.
 של בפיו היו יותר עוד מעניינים מספרים

 מספר ורהפטיג. זרח הדתות, שר תת
 שמשכורתם בישראל, המוסלמים הדת אנשי

 .133 הוא הדתות משרד על־ידי משתלמת
 קוראים 27 מטיפים, 6 אימאמים, 66 ביניהם

מס שומרי 14 מסגדים, שמשי 18 לתפילה,
מסגדים. פקידי 2ו־ גדים

 פרופסור והתרבות החינוך ששר למרות
 את לעברר לא החליט דינבורג, . כן־-

 אחד של שמו את לעברר הורה משפחתו, שם
ה ארגון — אונסקו או״ם מוסדות מחשובי

המאו האומות של והחינוך התרבות מדע,
 ראשי של שם הוא העברי השם חדות•
או״ם. חינוך) תרבות, (מדע, מת״ח : תיבות
 לשעבר המשפטים שר רוזן, פנחס ד״ר

 הסביר )773 הזה (העולם בשח־מת המתעניין
בהל לגמר ישראל משלחת הגיעה לא מדוע
 לשח־מת נמצאה הראשון שבבת כיון : סינקי

 גרמניה מזרח — השני בבית מערב־גרמניה,
 הגרמנים, נגד לשחק רצו לא והישראלים

 לרוע נפגשו בו השלישי, לבית להכנס נאלצו
 : ביותר החזקות המשלחות שתי עם מזלם,

והאמריקאית. הרוסית

ושליט שוטריס
 בחיפה החל הושי אבא של בניצוחו

 למשוך מטרתו אשר הרוח אנשי ריכוז מבצע
 הספרות של התווך עמודי את הכרמל לעיר

 ש. המשורר : המרוכזים ראשון והאמנות.
 הכינה חיפה שעיריית שלום, שפירא) (שלום

 :בתור אחריו הכרמל. על חמודה חווילה לו
וקאמרי'. התיאטרון אנשי

 י-״־מ&ין, טוניסה, של הביי ביקש כאשר
ה מהנציב פרנקים מיליון 20 של הקצבה

 סרב דה-הונזקלוק, זאן הצרפתי, עליון
 הוצאתו לאחר רק ■הכסף. מטרת את לפרט

 את צבע הביי : לצרפתים המטרה הובררה
ה באפור, (הקירות מחדש בקרטגוס ארמונו
 הקובע הצרפתי לחיק בניגוד בירוק) תריסים

 לבנים, (קירות קרטגום בנייני לכל אחיד צבע
ירוקים)/ תריסים
זיידמן הארי נוכח ארצה בואו עם מייד
שלו בעל שבדיה משטרת של הכללי המפקח

 הבולשת ראש כללי, (מפקח התפקידים שת
 הפנים במשרד המשטרה אגף על וממונה
 רבע תוך ישראל. משטרת ביעילות השבדי)

 התעופה שדה למשטרת שהודיע אחר שעה
 נגד היא — שלו הקש מגבעת אבדן על לוד
הישראליים. שוטריםה על־יד צאה
 בנין קישוטי הגבלת דולה עליה אחרת עיר «

המנ בימי ירושלים, : זרים מושלים על־ידי'
 חיצונים קירות בניית אסורה היתה בה דט,

ממלט.

ובתו אשתו לביב, (״מוניה״) שמואל הקלע
7 אחר עם התארשה החברה האס

ץ שב 130 ת
המלא הכתיב מתכונת פי על ערוך

: מאוזן
 רבי.,׳ קופת )5 ; הצעיר השומר ישובי מגדולי )1

 חלק )12 : לרגל כלא )10 ; תזוזה )8 ; הנס בעל
 עין־ עם יחד שנד, 30 לפני פתחה )14 ! הגוף
 מנעים )17 ; בקיבוץ הפילוגים בשלשלת חרוד
 שופט — פועה ...בן )20 דיקן; — רודף )18 זמר;

 )22 ;•אותו״ ברא ה׳ ״ב... )21 ; יששכר משבט
 (איוב יחזה״ אבנים בית יסובכו ״•״שורשיו

 ; העצמים את לסדר הבא מספר )24 ;ח׳) פרק
 ;הנר עשוי ממנו )28 ;השפתים אותיות )26
ה מלחמת בזמן שהתפרסם בירושלים מקום )29

 לא... )33 ;מוסלמי דתי מנהיג )30 ; עצמאות
 ; ״ לקראת״ דודי ״לכה )37 ; נתק )35 ; יסופר כי
 )41 ; החדש העולה על נעלה עצמו רואה )39

ה בעירות היפות מן )43 ; בבקשה )42 ;בטוי
ל משמש )46 ;רב־אשי מר... )45 ; ישראליות

 נגזרה ממנה הרוסית למלה הפירוש )47 ; חימום
ה אנשי )50 ; דקה כלי.. )49 ; בולשביק המלה

 לשערותיהם זה דבר עושים הצעירים אומנות
ביותר. נדירות לעתים

: מאונך
 ״שדרות.״״ )2 ; הרחוק בצפון ישראלי ישוב )1

ל- ספר ״.׳. )3 ;ביאליק) שם (על בתל־אביב
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 בית- חבר )6 נחמדה; — ...חן )4 מסים״; משלמי
 ;חפרפרת )9 ;.׳.מרדכי )7 ;העליון המשפט

 העין את מדמיע )13 ;מלחמת... בהם נלחם )11
 בין המוכשרים אחד )15 ;בכי אינו זאת ובכל
 ; נפט חברת )17 ; ארוחה )16 ; הממשלה שרי

 עומדות י השנה ימות שברוב מאכל ירק )19
 ;להשיגו כדי רבות שעות בתור הבית עקרות

 )23 ; ובעליונות בלעג העולם אל התיחס )21
 שוב כזה שליט של שלטונו צורת )25 ;לא אם

 )30 ; אמות בד׳ נמצא אינו )27 ; בעולם נפוצה
 ; אלכסנדר נחל ליד קיבוץ )31 ; סרק אילן אינו

 פצע בו.-. ״אין )34 ; דאגה מעורר מצב )32
 ש־ מלה )38 ; מצה )36 ; טריו־.״ ומכה וחבורה

 כורע; )40 בה; להשתמש מרבים הממשלה פקידי
מכלי )44 ; ?״ יצאתי מ... זה ״למה )43

 )48 ;קיפלינג של ידוע שיר )46 ;התזמורת
בקרבנו.

127 תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 ; 40/36 ממילא ירושלים, אוהב־עמי, בטי

 ; 4 רחביה גן ירושלים, סלוצקי, ישראל
.31 ויצמן רחובות, קומפטון, ישראלה
128 תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 ; העם אחד רחוב רעננה, דוידסון, אלחנן
 ; 32 תחכמוני ירושלים, זיסמן, מלכה

.4 רות תל־אביב, פשקובסקי, ישעיהו
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