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החי
האמת מכונת

ת, רי* ד ב  בני חרסים נגב אברר,ם הארכיאולוג גילה ע
ם פיי ל א  האצבעות טביעות את עליהם הנושאים שנה, ל

 משטרת של הקרימינולוגיה למעבדה שלחם יוצריהם, של
לטביעת־אצבעות. מומחים על־ידי לזיהויים ישראל

השקר מכונת * * *
 באש־ הרגרוב פלויד נעצר ארצות־הברית, פינסוויל, 6ף

״  על־ טוהר במנונת־אמת, נחקר אהובתו, בעל רצח מת]
 מאוחר שהודה לאחר למאסר־עולם נדון אשמה, מכל ידה

החכרה מדעי★ ★ ★באשמתו. יותר
 את לממן כדי צ׳ק 16 בן נער זייף קריית־חיים, ך■
 בסטיפנ־ זכה המשטרה, על־ידי נעצר לימודיו, המשך ״2
 ב־ התפרסמה שהפרשה אחרי לימודים, שנות לשלוש דיה

עתונות.
★ ★ ★

כמוה שבמוח, מה
 שהיא בטענה לאשתו גט העיר הושב נתן הדרה, ף■

 אחת קורת־גג תחת עימד. לחיות המשיך בו, בוגדת *2
 על-ידי חוייב שניה, אשד, עם להתחתן ביקש שנה, במשך

השניה. בפעם גט לגרושתו לתת הראשית הרבנות
★ ★ ★

ידברו א7ז הס7 פה
 ידיים בתנועות שטען גבר שוטרים עצרו מכריה, ** י

א שהי משוח שהוא היום למחרת לו הודיעו חרש־אילם, ]״
״שלום!״ תשובתו: את לשמוע הופתעו רר,

★  ★ עין תחת עין★ 
 כי צעק כדורגל, במשחק צעיר צפה "אימץ־לציון,ף•
בעינו. נפצע לקטטה, גרם פאול, ראה לא הקו שופט .2

★ ★ ★
הדרן

קוב בקבוק גנב גלידה, למסעדה אלמוני פרץ . אילת
 יומיים, לאחר מסעדה לאותה פרץ צלוי, עוף וחצי יאק ״ל

שלם. צלוי ועוף קוניאק בקבוק גנב
★  ★  ★

00111*118 06010X1
 אחר לחפש הערב בשעות שוטרים הוזעקו כפר״שלם, ף*
 הפסיקו מביתה, שנעדרה השבע בת מזרחי דליה הילדה̂ 

 שהתגלה לאחר הבוקר, בשעות רק אחריה החיפושים את
למיטתה. מתחת ישנה הנעדרת כי

★ ★ ★

ועונש שכר
, ן י ס מו נ׳ ״  עבו־ יומיים שכר לבקש דרוויש מעתוק בא ך

ה ד  ללכת הוזמן בגילופין, אותו מצא שלמה, מחיים ^
ה על־ידי שהוכה לאחר הדרך באמצע נס למשטרה, עימו

מכות־רצח. מעביד
מחלה חופשת★ ★ ★

, ה כ ג ר  לאחר לחופש, באיזור הישובים תלמידי זכו ^
 והטלפיים. הפה מחלת מפאת נסגר במקום ]*שבית־הספר

★ ★ ★
הפורענות זרע

 מם־ את קורנל קטרין פתחה ארצות־הברית, ניוייורק, ך■
נאל ,24,־ד בן בנה את בתוכה למצוא הופתעה באתה. -2
 בירה, כוסות כמה להשקותו מטבח סכין איומי תחת צה

הקופה. תוכן את לכיסיו להריק
כיסוי ללא★ ★ ★

 ש־ זקנה לקבצנית שמיכה הדוש יעקב נידב רמלה, ף■
ב תפרה אשתו כי יותר מאוחר גילה מקור, ]*,קפאה

ל״י. 380 המשפחה: חסכונות את שמיכה
★ ★ ★

אגטי־קולוגיאליזם
 4000 קישי תומס המלחין הפסיד ניגריה, ף*אז׳ביג׳אן,

ת רו לי ה כי קבעה מומחים שוועדת לאחר שטרלינג ב
הלאו להימנון בתחרות ראשון בפרס שזכתה שלו, מוסיקה

בריטי. שיר־לכת מחוך נגנבה הניגרי, מי
השקר עולם★ ★ ★

 שמלאך־ חלמה כי 80 בת ישישה סיפרה כני־כרק, ף*י
ה מעולם כשי גדול כסף סכום לחדרה הביא ]*אלוהים

 בסך חסכונותיה כי בחדר קצר חיפוש לאחר גילתה אמת,
נעלמו. לירות, אלפים ארבעת של

ו ז67 הזה העולם201


