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ביותר. שקט כלל בדרך הוא הצירות בית

מוז בו חג ביום כמו ) רחוקות לעתים אך
 השמאל ממחנה חשובים אורחים לשם מנים

מו קולות. קירותיו מאחורי בוקעים בארץ,
 בניין באותו ויוצאים הבאים הם ביותר עטים

השנה. ימות בשאר
 הצירות, דלת על גולוברובסקי דפק כאשר

 את לחייג הסובייטים המשמר אנשי מהרו
 להרחיק משטרה ניידת בקשו ,4444 המספר

האיש. את משם
 מיד החליט גולוברובסקי את שבדק הרופא

 מקים הסעד, פקידי לדעת גמור בניגוד פי,
 את לסכן העלול משוגע הוא העשרוריה

 למוסד אותו להכניס ציווה ; הצבור שלום
יותר. חמורים גזקים יגרום בטרם מתאים,

וזיחז
ה הזמנה שנ ה ד א ב ה
 —דרום־אפריקה בקו אל־על מטוס מארחת

חמו בעיה בפני שעבר בשבוע עמדה ישראל
 שבעו לא הקונסטליישון מנוסעי שניים : רה

 בחו־ רטנו להם, שהוגשו הארוחות מן נחת
 שני אלה היו הדרך. של אורכה לכל סר־נימוס

יוהנס מעירית כשי שנשלחו לביאות גורי
ב אוכסנו בתל־אביב, החיות גן אל בורג
 מן שאיש מבלי הענק המטוס בבטן כלוב

האור משירדו שאגותיהם. את שמע הנוסעים
 בלוד, התעופה בשדה הרגליים מרובעי חים
 ובמהירות תקלה ללא עברו מיוחד, ליחס זכו
 מיוחדת במכונית הוסעו המכס, שולחנות את

גן־החיות. אל תל־אביבה,
שטי גן־החיות, ממנהלי לויט, אריה ד״ר

 הגורים בהעברת ביוהנסבורג, בהיותו פל,
 צבריות חיות בתמורה לשלוח הבטיח ארצה,

 כדי היטב לחפש עליו יהיה עתה לאפריקה.
הג׳ונגלים. בארץ נדירות שהן חיות למצוא

 לתת החליט טרם ג׳וני, החיות של מאלפן
 להסתגל עליהם כל ,קודם שמות. לגורים
 יקבלו אחר־כך ״רק הסביר. החדשה,״ לאוירה

 כה בין בשמות. יכונו הראשון, שיעורם את
קטנים.״ עודם וכה

 מבט שהעיף תמונות מרדף עיתונות צלם
 כי המאלף של להערתו הסכים בקורים,

 לצלמם. כדי לכלוב נכנם קטנים, עדיין הם
 הפליטו שיניהם, את לעומתו חשפו הגורים
ה מתוך חי יצא הצלם אבל קלות, שאגות
כלוב.

 הזמין הצלם, של כתפו על ספח ג׳וני
לכ לד,כנם ולהעז הבאה, בשנה לבוא אותו
המגודלים. האריות לוב

עתיקות
ב בי א ־ ד nun שד ת

 הזפת ברחובות הפוסעים מאלה םמעטי
דע על מעלים תל־אביב, של המלט ומדרכות

 43 בת אינה הראשונה העברית שהעיר תם
 אלא הציוניות בהיסטוריות שכתוב כמו בלבד

אלפים ששת לה מלאו שכבר ישישה לפחות

הארכיאו החפירות מן שנתברר כפי שנה,
 הבית בחצר האחרונה בעת שנעשו לוגיות

 נמצא, בה תל־אביב. צפון ,17 ינאי שברחוב
 הכלקו־ התקופה מן עתיק כבשן השאר, בין

 הטרום- בין הביניים תקופת שהיא לותית,
 מקום שימשה ואשר להיסטוריה, היסטוריה
השכונה. ילדי על אהוד מחבואים

 קפלן יעקב המהנדס הוא לחפירות האחראי
 ע• של הארכיאולוגי המדור מנהל הממושקף,

 את עבודתו, בתחילת שסימן, תל־אביב, רית
רב תל־אביב בתחום המצויים המקומות כל
 עתיקות. לבקש כדאי היה לדעתו בהם תי,

 תל־ תל־גרישה, כמו מקומות על נח עפרונו
ב ביותר זר שצלצולם תל־כדאדי, קאסילה,
 כמו תל־אביביים יותר הרבה לשמות השוואה

ה של חישוביו אולם רובל. מוגרבי״נסית,
במקומית מוטעים: היו לא קפלן ארכיאולוג

מת חרס כלי שנתיים לפני נתגלו ציין אותם
 1750 השנים (בין התיכונה, הברונזה קופת

 התגוררו זמן באותו הספירה). לפני 1550ל־
 אומה ההיקסי, העם בני ההשערה, לפי בארץ,

הת ואשר הרבה, עליה ידוע שלא מסתורית
מצ את לכבוש הצליחה אף במרחב, גוררה

 לסד מסוימת, תקופה בה לשלוט כולה, רים
הש לא ההיסטוריה, מפת מעל כליל שנעלמה

מעורפל. זכר אלא אירה
 גדולה להפתעה גרמו השנה חפירות אולם

 ספק כל ללא התברר : לחוקרים יותר עוד
 בתקופת בני־אדם מאוכלס היה הירקון ששפך

 המחלקה תמשיך אם התרבות. של הבראשית
 יש כזה, בקצב העיריה של הארכיאולוגית

הו יום את תל־אביב תחוג שבקרוב סיכויים
אלפים. העשרת לדתה

חיפה
ר ב ה ! ב דו
 אשפה יוציא לא אשפה, אדם יאסוף .לא

 במכירתה...״ יעסוק לא מפחים,
שיו חדש עזר בחיק הכלולה זו הוראה

 חיפה עיריית על־ידי הקרובים בשבועות צא
 חדש עירוני למפעל ההתחלה אות ותהיה

 לשנה, לירות אלפי עשרות להכניס העלול
העי הוצאות את לכסות מה במידת לעזור
רייה.
 לשני חיפה עיריית בין שנחתם חוזה לפי

מנ בעזרת השניים, יעסקו חיפאים, קבלנים
 הזבלים באיסוף כך, לשם שיוקם מיוחד גנון

התו של האשפה בפחי המצטברים והפסולת
כך לשם שתוקם מיוחדת, במזבלה שבים.

מיוחד יחס

 ליד דונם, 50 של שטח פני על ושתשתרע
 ניצול לשם זו פסולת תרוכז הזיקוק, בתי

בהמות. פיטום תעשייתי,
ל לספק התחייבה הזכיון בעלת החברה

 ומיוחדים חדשים אשפה פחי אלף 30 עירייה
 את לחנך מאמצים תעשה מצדה והעירייה
 לפסולת מזון שיירי בין להפריד האזרחים

 אשפה של סוג כל להשליך להרגילם אחרת,
לו. מיוחד בפח

 נאמר שנים, לעשר שניתן הזכיון, בחוזה
 על האשפה כמות תעלה אם כי השאר בין
 50 החברה תשלם ליום, מעוקב מטר 350

 לסכום מעל מעוקב מטר לכל נוספות פרוטות
מזו. קטנה לכמות שנקבע

הופ ״כך :חיפאי עירייה פקיד התפאר
לזהב.״ זבל בחיפה כים

חתירה
ש: בין ם חמ «קו שי ה החמי

 ישראלית נבחרת על החותרים כששמעו
 בארצות״ סירות־הצלה בתחרות שהשתתפה

הסי המחאה: סיבת נמרצות. מחו הברית
חות משלחת לשגר יותר, המוקדם רוב,
 אוחזי־המ־ הבטיחו בה לאולימפיידה, רים
 הישגיהם בזכות נכבד מקום לתפוש שוט

בכינרת.
ל זר מטבע המקציב האוצר, משרד לא

גופ להכשרה המחלקה ולא ספורט, נסיעות
חות נבחרת על ידעו אותן, המאשרת נית,
לארצות־הברית. שיצאה רים

סטו או עריקים מלחים החותרים: השערת
בתח חלק לקחו משועממים ישראלים דנטים

 שאיש, הצלה סירות בחודרות עולמית, רות
הס בעיתוני הקטנות האותיות קוראי מלבד
 המקום את ותפסו עליה, שמע לא פורט,

שהש הארצות חמש נבחרות בין החמישי
באליפות. תתפו

 החותרים אגודת ושמיניות. רביעיות
זבו הפועל, עם יחד הענף את המטפחת

 וצופי־היס, התל־אביבי השייטים מועדון לון,
רצי יותר תחרויות סדרת לקיים החליטה

שנמ הנבחרת ראשון. מתחרה חיפשה נית,
 (שקביצת גאלאסמר התורכי המועדון : צאה

 בליגה נכבד מקום תופסת שלו הכדורגל
ושמיניות. רביעיות צוותות שישגר התורכית)
 בגאלאסטר הסתפקה לא תל־אביג הפועל
ש פנרבאחצ׳ה חותרי עם במיוחד התקשרה

 מסתפקת אינה פנרבאחצ׳ה כי להזמנה. נענו
לה אף מוכנה בלבד, כדורגלניה בשיגור

חותריה. את ציג

כדורגל
ע פתרון צג ס ל ודחו

 נמוך- המאמן פוליאקוב, (מוססד.) משה
ב הסתפק לא הפועל, כדורגלני של הקומה
 נבחרת את הכין הוא אחת. כדורגל קבוצת

בתו לקפריסין שיצאה צה״ל של הכדורגל
 מאידך, מחפיר. כשלון ונחלה ובמחולות פים
 פתח־תקווה הפועל את להעלות הצליח הוא

בארץ. הטובות לאחת בינונית מקבוצה
 לא כדורגל, במפגשי נכח רק לאחרונה אך
מח מהנדס כי שחקניהם. באימון חלק לקח
 כדורגלנים באימון העוסק המדידות לקת

 מרחבית קבוצה של סופית להחלטה ציפה
הקבו מאמנה. להיות מוסטה את שהזמינה

 בעלת צ׳טינקיה, קפריסין, האי אלופת צה:
התורכיים. השחקנים
 ל- פותרת היתה הקוסמת ההצעה קבלת
 די- לתקופה והחום הצנע בעיות את מוסטה
מ הייחוד את נוטלת היתד, כמו־כן ארוכה.

 באי השוהה אחר, ישראלי מאמן של רגליו
 מאמן קינסטלר, יוסף |הבריטי-תורכי־יווניץ

נש היה לא שוב אפועל הקפריסאית הקבוצה
באי. היחיד הזר המאמן אר

בתר-אביב בגן־החיות ככלוכם הלביאות גורי שני
רגליים: לנזרובעי

ץ שב 133 ת
המלא) העברי הנתיב מתבונת על־פי (ערוך

: ן ז ו א  עוד ״כל — אימרחו ידועה )1 מ
 את נפשוט לא היד את לפשוט אנו יכולים
 יומו רוב את ממלאת זה לדבר הדאגה )5 הרגל״;

 מן )12 הניקוד; מצורות )10 הרגיל; האדם של
 שמירת מקום )16 ונד; ... )14 הטפחות; עד ה...

 מן עברה שההתנדבות טענה קיימת )18 מצרכים;
 דבר בתוקף כיום נעשה דבר שכל כיון הארץ

 בימי ימית מעצמה )21 את...; הקשה )19 זה;
 במשטר )23 קטנה! לח מידת )22 המלכים;

 להשתייך ילד כל חייב בארץ הקיים החינוך
 ... תפסת )25 עצמו; מזין אינו )24 כזה! לדבר

 רבינדרנאת בשירת נושא משמש )27 תפסת! לא
 ספרו את סיים )31 גדולה; לח מידת )30 טגורי;

 ירא האלהים את נשמע הכל דבר ״סוף באימרה:
 — כובע... )35 צחיח; אינו )33 שמור״; ומצוותיו

 )38 מאש; מוצל ... )36 ההתנדבות; לימי סמל
 ״המעמד בשם כונתה הצרפתית המהפכה בימי

 להקמת השואף אסיאתי מנהיג )39 השלישי״;
 בעולם; היריבים הגושים שני בין שלישי גוש
 נכסי בעד רווחים תשלום )41 גדודי; שוטר )40

 את עוות השופט )44 ה...; הור )43 ניידי; דלא
 ה״). פרק ב׳ (דבה״י וידותון ... אסף, )46 ה...;

זה תל־אביבי גזוז דוכן שבעל אומרים יש )48
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 הדגול האמריקאי המשורר מן יותר בציבור ידוע
במרחב. בירה )49 שם; אותו בעל

: ך נ ו א מד תועי ״... )3 כחות; אוסף )2 מ
 לנו כפר לנו, מחל לנו, ... )4 (ביאליק); בר״

 לכולנו; מעל עומד )6 הכפורים); יום (מתפילת
 לבוש )9 ב...; רגליו את שמו )8 בדרום; ישוב )7

 לעולמם כינוי )13 פיגארו; עבד בזה )11 לרגל;
 ... היה והנחש )15 והספרות; האומנות אנשי של

 קודם סרח )18 נים; ...ולא )17 השדה; חיות מכל
 השנה ימות כל לה מצפים העובדים )20 היפתחו;

 אורד צ׳רלס )26 בחנות; מוכר )23 נפש! בכליון
 דניאל )27 ההגנה; של היסודות ממניחי — ...
 — והנעלה .... מזון )29 עייף; )28 האריות; ... ב

לס האספקה משרד צריך אותם הדברים שלושת
 שנוצחד, הראשונה הגדולה המעצמה )31 פק;

ארץ״; דרך עם ... »יפה )32 העתיקה; רומי על־ידי
כחגבים״; ויושבי הארץ ... על ״היושב )34
 בלילה )39 רב־אלוף; )37 ידוע; מילון בעל )35

 אפרים )44 בוץ; )42 הג׳ונגל; חלל בו מתמלא
 בשינה; שקוע )45 ישראל; קול מאנשי זהב, —...
אור. מפיץ )47

 131 תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 8 הרכבת שכ׳ תל־אביב, גרוסמן, אברהם

 הדסה לאחיות בי״ס ירושלים, ליבוביץ, אני
סלע שיכון ראשון־לציון, מורק, אורה
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