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915 תשבץ פותרי בין הוגרלו

 כהן, מנחם ; 2 חברון חיפה, יפרח, רחל915 חשבץ פתרון
 לוין, שלומית רב־סרן ; 4 כינרת תל־אביב,

 אבן ירושלים, לוין, יוסף ; 2162 ד.צ. צה״ל,
 ; 2614 ד.צ. צד,״ל, לדני, שאיל ; 10 גבירול
 עמי ; 28 כצנלסון גבעתיים, ליבמן, יהודה
 מיוחס, יאיר ; 152 בן־יהודה תל־אביב, לינדר,
 מימון, גיורא ; 10 מנדלי לציון, ראשון
טו :(או סיבה משה ;מכבי שכונת נתניה,

 סר קלרה ; 14 הסופר עזרא תל־אביב, בה),
 החקי! מחלקת החוץ, משרד ירושלים, לואיס,

 : 2182 ד.צ. צה״ל, סרלין עמרי משנה סגן
 פרץ ; 15 העלייה תל־אביב, שטרקמן, בתיה
 שפרן, דינה ; 48 בצלאל ירושלים, שור,

.18 ארלוזורוב ירושלים,

 מקבלים המכלת חנויות בכל
עבור

 קופסה ניקי עטיפות
 אקא־פודינג אחת י ״

עבור ז׳לי. או
 דבש צנצנת עטיפות ד 6

א. ריבה או ק א מ־
 במקלון להשתמש ממש תענוג
לכלים לכביסה, ניקי הפלא
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רט1ספ ____המשק
הכלכלה

אחימופל עצת
 אבא ופרופסור גרוס ברטרנד גאס, אוסקר

 שנתיים לפני הניחו לרנר פתחיה) (עבור פ.
 של (בשכר כלכלית ייעוץ ללשכת היסוד את

 משרד ליד לשנה)■ לאיש דולר אלף 12מ־ יותר
הממשלה. ראש
 כלכלנים רק לא שהם ולרנר, גרוס לגאס, אך
 טובים, יהודים גם אם כי עולם, שם בעלי

האחרו החודשים 24 משך לשכוח ניתן לא
 יושבים. הם היהודיים אחיהם בתוך כי נים

 אחיתופל מאז יועציהם לגבי היהודי כנוהג
 טובה הצעה כל כמעט נדחתה אבשלום, יועץ

 התצרוכת את לרסן מההצעה החל שלהם,
לחלו ■מיותר יקב להקים להתנגדותם ועד
ההסתדרות. על־ידי טין

 התנ״כית, הדוגמה מיטב לפי השבוע,
 כאחיתו־ שלא אך לבתיהם. היועצים נשלחו

שעצ אחר עצמו את וחנק לעירו ששב פל,
ת בו דויד על לגבור (כיצד הטובה תו  מ

 היועצים כי להניח יש נדתתה, אבשלום)
 בלי לעריהם ישובו האמריקאים־יהודיים

 תוספת מלבד לעצמם, גופני נזק לגרום
 מקום משינוי להם הצפויה בהכנסתם ניכרת

התעסוקה.
שימ הישראלי, המשק :היחיד הניזוק

 התחשבות וללא תכנון ללא להדרדר שיך
הכלכליים. היסוד בחוקי

תחבורה
הבכירה הבת
 את לראשונה ראו ילדים מתריסר יותר

 האוטובוסים 1150מ־ באחד העולם אור
 זאת עובדה שהנציחו בשמות זכו אנד, של

 בכרטיס לכך נוסף זכו אשדה), עד (מאגד
חייהם. ימי לכל אגד קווי בכל חינם נסיעה

 דן אוטובוסי 450מ־ אחד נתקנא השבוע
 מקום שימש מאגד, בחבריו התל־אביביים

 גבעת תושבת סימון, רבקה של לבתה הולדת
 לתחנה בדרכה שהיתר, היפואית תמרים

).44 (קו בתל־אביב המרכזית
דניאלה. :דן בכירת של המשוער השם

פריטים
צד־תועלת יצוא
היש הנשים מיליון חצי כי שנתגלה אחר
במיו להוטות אינן 14 לגיל מעל ראליות

 400 עד 300 רק צורכות מחוכים, אחר חד
 המחוכים תעשיית נאלצה לשנה, מהם אלף

 זעירים) בבתי־מלאכה (המרוכזת הישראלית
 השבוע שלחה יצוא, שווקי לעצמה לחפש

 מחוכים אלף 100 של הראשון המשלוח את
 לארץ וניילון מלאכותי משי כותנה, עשויים

 של תועלתו את יותר מעריכות הנשים בה
יוגוסלביה. :מתניים מצר מחוך

כדורעף
עף דא הכדור

 קבוצות שתי יונה בכפר התרכזו השבת
 יפו כדור־עף קבוצת הפועל. של כדור־עף
 הפגישה: מטרת כפר־יונה. כדור־עף וקבוצת

 לבוגרים הפועל מרכז גביע על התמודדות
ההתח את למעשה המהווה התמודדות ב׳,

ספור במקצוע הארץ אליפות על הסופית רות
זד״ טיבי

 בואה עם החל ו׳ ביום הראשון המשתק
ל נסתיים לכפר, היפואית הקבוצה של

;15:17 ;13:15( המארחים. טובת
 יכולת הראו יונה כפר שחקני )13: 15

ב ובמהלומותיהם, בצרופיהם יותר טובה
 עייפות השפיעה האורחים משחק שעל עוד

 לעומתם היום. במשך ועבודתם הנסיעה
 חיילים שרובם כפר־יונה, שחקני הופיעו

עבודה. יום לאחר רעננים הסמוך, מהמחנה

 השני המשחק מספקת. כלתי שינה
המאר לטובת נסתים היום למחרת שנערך

ה ברם הוא. אף )12:15 ; 13:15( חים
 הארה־ יותר. רציני יתרון להם עמד פעם
 ל־ גרמה כפר־יונה אנשי של הגרועה תם

 באולם לנו הם כוחותיהם. את לאבד יפואים
 בלתי מיטות על המקומי, החלוצים בית

מבעד חודר פוסק בלתי כשרעש נוחות,

 ולא כמעט מהם שאיש כמובן לחלונות.
תשו למחרת השכימו האורחים עין. עצם
 המלא המגרש על בכבדות נעו לגמרי, שים
בקלות. נוצחו חול,

ה בשתי פוסקות. כלתי הוראות
 בינונית. רמה על המשחק עמד התחרויות

יתרו כמה היו יונה, כפר הפועל, לקבוצת
 שמילא הקהל שהוזכרו. אלה על נוספים נות
בצו פרו־כפר־יונה היה הקטן, המגרש את
 כדור הדיפת כל ליוה ביותר, קולנית רה
ה את בלבל רמות, בצעקות קבוצתו של

 היטב התמצאו כפר־יונה שחקני יריבים.
 אחרת, מטרה לכל להתאים שיכל במגרשם,

 שחקן בקבוצתם הצטיין מלכדור־עף. חוץ
).16( רוזמרין אבנר צעיר,

 גבה השחקן הצטיין יפו הפועל בקבוצת
 שהציל ),25( מורנו שלמה )1.89( הקומה

 כבוד את והמדויקות החדות במהלומותיו
הקבו מאמן עקרונית שגיאה עשה קבוצתו.

ב הוא אף שבלם סולומונוב, אדי צה,
הת המדויקות, ובמהלומותיו הנאה משחקו

הור נתן להפסיד, החלה כשקבוצתו עצבן
המש רצון את הקטין פוסקות׳ בלתי אות
השחקנים. של חק

במסלנל
פועל• ספורט

 הפועל, של והשחייגיות השחיינים בחירי
 להו־ בדרכם שעבר, בשבוע הארץ את יצאו

 הפועלי הספורט נציגי יפגשו בהאג לאנד.
ארצות. 24מ־

בפר־יונח הפועל - יפו הפועל כמשחק כבדור הולם מורנו כדורעפן
חול מלא מגרש נדודים, ליל אחרי


