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 היא נאה בלבוש העולם אלופת

 של רעייתו מוזינדזור, הדוכסית
 אדוארד בריטניה מלך שהיה מי

 כסא על למענה שזזיתר השמיני,
 נעוריה ששם הדוכסית, מלכותו.

 זכתה וורפילד, וואלים בסי היד,
בלבו המצטיינת ״האשה בתואר

 הניד הלבוש מבון מטעם שה״
 רצופות, שנים 15 במשך יורקי

 .1953 עד 1938מ־
 לאליפות, מקודד, אינך אם גם

מהו הופעה על תוזתרי לא הרי
 ברחוב, בעבודה, ומרשימה, דרת

 ״מרטי״ גרבי ובבילוי. בבית
ב מיוצרים הם לעזרתך. באים
 אמיתית אירופית איכות רמת
 נוח במחיר נמכרים זאת ובכל

 רשת ״מרסי״ גרבי ששה ביותר:
 וב־ מעולד, באיכות ״מיקרומש״

 ל״י .ד—ב־ אחד מהודר ארנקון
 מחזיק — שי גס ואתם בלבד.

 שמונה של מסדרה אחד מפתחות
כוכבי־זמר.
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בשלם
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ב ר ק האחרון ה
 דמו־ תשלוט שבסין החליטו מאו תומכי

ב ההמונים, שילטון זהו כוללנית. קרם־יה
 מגנים בהן היסטריות, אסיפות־עם עזרת
 את מוקיעים בנים ואפילו הכל את הכל

להלן). (ראה אבותיהם
 המוקעים, כל מדוע מובן: היה שלא מה

 על שומרים עדיין ומטה, ,מנשיא־ד,מדינר
 ועל נעצר, לא מהם איש כמעט עמדותיהם.

להתפטר. עלה לא מהם איש דעת
 נד פועלי כאשר התשובה, ניתנה השבוע

 נתגלה כך מאו. תומכי על באש פתחו קינג
המצו מעמדות־הכוח נובע ההכרעה חוסר כי

 במנגנון השולטים מאו, מתנגדי בידי יות
 הצבא של חלקים ואפילו רבים, ובמחוזות

להם. נאמנים
 לקרב לגשת מאו אנשי גם החליטו לכן

 !התרבותית המהפכה כי הודיעו הם האחרון.
 ולבתי־ לכפרים הערים מן תעבור הקטלנית
החרושת.

 בייצור הידרדרות להיות עלולה התוצאה
 טוף טוף כי ייתכן אבל טין, של המשקי
בסין, ישלוט מי גם יוברע

חד־אד־א
 ומודה אחד יום קמה שזר רחל היתד, לו

 הרבה היו אשבול, לוי תחת חתרה היא כי
 אבל בירושלים. נפערים פיות

ו ירושלים*, איננה פקינג
 כאשר התפלא לא כבר איש

ב התפרסם שעבר בשבוע
 וידו־ הסינית הבירה עיתוני

 3000( והארוך המלא ייה
 הסינית הגברת של מלה)

הראשונה.
 ליו סין, נשיא של אשתו

פ הארבעים בת שאאו־צ׳י,
 כי מלא בפה הודתה לוס,

 מאו של הנהגתו תחת חתרה
ה במפלגה בגדה טסה־טונג,

 את לרעה וניצלה קומוניסטית
אימונו.

 באוזירת־ה־ בוגד. אבא
 המקיפה והחד־גדיא אימים

השתו תחילת מאז סין את
 האדומים, המשמרות ללות
ה אשת של לווידויה היה

כ כי מיוחד. משקל נשיא
 ל־ ,שפעלו־ הודתה היא אשר
 של הדיקטטורה קידום ״שם

הדמוקרט דיכוי הבורגנות,
 טרור של מישטר ייצרה יה,
 היה ההמונים״, ושעבוד לבן

 די־ ללא פעלה ליו כי ברור
 ש־ האיש ),68( הזקן הנשיא בעלה, של עתו

הסינית. הקומוניסטית המפלגה את אירגן
 יצאו לאי־הבנה מקום יישאר שלא כדי
 ב־ הנשיא, של בניו שני השבוע בסוף

 והודיעו בוגד אותו כינו אביהם, נגד ■מפורש,
אביהם. את בו רואים הם אין ששוב

הראשו הגברת של בווידויד, נוסף עניין
 יוזמת היא שלמעשה בעובדה היה נה

 שנתיים לפני זה היה האדומים. המשמרות
 וסיירה לאיברה התחפשה היא כאשר וחצי

הצל את לבקר על־מנת הכפריים במחוזות
המפלגה. חת

 והסטיות השחיתות מן נדהמה כן כל היא
 השו־צינג הקמת על שהמליצה עד שגילתה,
מבק ארבעה של צוותות הנקיים), (ארבעת

המפלגה. בטיהור שהחלו צוזת, בכל רים
 עתידים שהיו אלה, טענות שלפי רק

ד ניסו האדומים, המשמרות את להקים ש  ה
ל במקום המפלגה סוטי על לחפות צינג

 בטיהור להתחיל צורך היה ולכן טהרם,
המשמרות. בעזרת הפעם ואמיתי, גדול

בריטניה
וחוקי חינם

 ה־ הבריטי הבריאות שירות צעד השבוע
ה המאה לתוך הסופי צעדו את מולאם

ב חוק, לחוקק ניאותה הממשלה עשרים.
מעתה כי פרלמנט, חבר להצעת התאם

ת וגס • בו  לפי ירושלים, איננה רחו
של המנוחה אלמנתו מקורבי של עדותם

ת לפי הראשון. ישראל נשיא רו  אלה מקו
חיים הד׳׳ר בבעלה, וייצמן מרה דחוקה

ת מן להתפטר וייצמן, שיאו  דוד כאשר הנ
אחרי למלא ,1949 בקיץ סרב, בן־־גוריון

שות צמן דרי ת לקבלת ויי כו  במינוי וויטו ז
ישראל. ושגרירי צה״ל אלופי

 למניעת והסברים אמצעים יחולקו ואילך
 המרפאות בכל חוקי, ובאופן חינם, הריון,

הבריאות. שירות של
 לנשות נאה יום־הולדת מתנת זאת היתד,
 את השבוע שחגג השירות, מצד בריטניה

.20ה־ הולדתו יום

ברית־המועצןת
ת ששיחק האיש לנין א
 1917 אוקטובר של הקשים הימים באחד

 חבש זקנו, את לנין איליץ׳ וולדימיר גילח
 לד,מלט מוכן והיה קרחתו על נוכרית פיאה

המהפכה־הנגדית. אנשי מיריביו,
 שהקונטררבולוציונרים כידוע, היה, הסוף

 לנין של מותו מאז אבל נשאר. ולנין נמלטו
 רוסיים שחקנים הרבה בגללו נאלצו 1924 ב

 של התפקיד את למלא על־מנת להתחפש:
ומחזות. סרטים במאות לנין

 השחקנים טובי אספרנטו. :הכיסוי
 שביום עד התפקיד על קפצו הסובייטיים

 ניקו־ נתגלה הסטליני, הכפור למחרת אחד,
 באמת. מעולה שחקן־לנין ריטייקוב, לאי
 בילה בו סיבירי, במחנה,־ריכוז נמצא הוא
 את אהבתו בעוון עבודת־כפייה שנות שש

 בימי שידיעתה אספרנטו, הבינלאומית הלשון
חמורה. עבירה היתר, סטלין

 את גילם חיל, אל מחיל הלך ריטייקוב
 ו־ מוסקבה של הגדולים באיצטדאות לנין

צופים. אלפי מאות לפני לנינגראד

המקורי לנין
קריין נהיה החקיין

 למסקנה הגיע סובייטי ריגול שקצין עד
 מוצלח, בך כל שתקן הוא ריטייקוב שאם
סוביי מרגל של התפקיד את שישחק כדאי

 מצויין כיסוי לריטייקוב היד, הבל אחר טי.
בכינו כמשתתף הגדול: בעולם להסתובב

אספרנטו. חובבי של סים
 כשהגיע אך ההצעה. את קיבל ריטייקוב

 בלונדון שמצא לנין, אחרי שנים 65 ללונדון,
הח ,1982 בשנת הצאר שוטרי מפני מפלט

 לרוסיה. ישוב לא הוא כי חקיין־לניו ליט
 לברית־המר לחזור סירובו על הודיע הוא

עצות.
 הרוסי הקונסול הבטחת עליו השפיעה לא

 שנת ,1970 בשנת בי לו להוכיח שניסה
 לשתק יוכל לנין, של 100,־ד ההולדת יום
 של הפסטיבאלים בכל הראשי התפקיד את

ה כושר את בשלו. נשאר ריטייקוב לנין.
 הוא אחר: במקום לנצל החליט שלו הבעה

 שירות של ברוסית החדשות לקריין הפך
בי.בי.סי. הבריטי, השידור

הארץ כדור
 במוסקבה המלח. על־פני קצב •

 הבירה מבשל אסטאנוב, אלכסנדר הסביר
 שרוצה מי כי באדאייב, במבשלת הראשי
 לשתות )1 לו אסור הבירה מן ליהנות
 על בירה לשתות )2 הבירה״• אחרי תרקד,
לש )4 בבירה; מלח לשים )3 ריקה; קיבר,
 נמוכה בטמפרטורה הנמצאת בירד, תות

מעלות. מעשר
 ,3במאניל הצעצועים. אקדחי •

 2600 של אחוז 70 כי נתגלה הפיליפינים,
 קיצרי־ראות, הם הבירה משטרת שוטרי

 כתוצאה וכליות. כבד חולי־לב, חרשים,
 כושר את לבדוק גם הוחלט זה מגילוי

 נתגלה ואז קל, בנשק בשימוש השוטרים
 יודעים איגס השוטרים של אחוז 80 כי

•1אקדח. להחזיק כיצד

1532 הזה העולם


