
ם י ש { ךו
המאושרים הזוגות

 צור, (״צ׳ירד,׳׳) צבי משנה אלון? י■
 אחראי הרמטכ״ל, סגן של הראשי עוזרו

הת פקודת מסר במעברות, הצבא לפעולת
 נישואין, למבצע ראה

תל שטרן, (״רח׳קה״) רחל :המסוה
 חיננית ׳21 העברית, האוניברסיטה מידת

ירו השיער, חומת רחל חייכנית. חמודה,
 בגדנ״ע, מחלקה מפקדת שהיתר, העין, קת

 בצ׳ירה פגשה החייל, ראש של מזכירתו
 קשר העברת :הנסיבות המחתרת. בימי

 ״הגנה״. יחידות מפגש
ב שבועות שלושה של שהות אחר ■■

 חזר זכרונותיו, ספר להגהת פאריס׳
 לניו-יורק, וינדסור דוכס אדוארד,

 שאהבתי״) (״האשד. למענה כשאשתו,
(הב מלכותד כס על שנה 14 לפני וויתר
ברציף. מחכה ריטי),
 בני פרצו דוכסיות נשיקות שבע אחר

 האם השאלה, לשמע הכחשה, בצחוק הזוג
ביניהם. רבו
 מבחירי הבאים, הזוגות שלושת אולם ■י

:זאת בכל נפרדו הוליבוד,
 אחר ,49 קופר׳ יורק״) (״סרג׳נט נרי

המ הקתולית, מאשתו נישואין, שנות 16
 לשינוי בניו־יורק מחכה גט, לקבל סרבת
גרי. של רוחו בהלך

ה אשמו את עזב ,30 רוני, מיקי ■■
 אחר — ויקרם מרתה — שלישית
 אמו. עם לחיות חזר כעס, התקפת

ב עם רבה ,18 טיילור, אליזבט ■■
ה בארצות המלונאים גדול בן ,23 עלה,

 לאמה חזרה הילטון, קונראד ברית,
היא. אף

 קובי־ ,(קלפים המשחק תאוות : הסיבה
בעלה. של רולט) יות,

 מ־ג־מ בסרט אליזבט משתתפת בינתיים
 כאהבה״. ״אין : החדש

 ארצות נשיא בת טרומן, מרגרט ■יי
השמו על עתונאים במסבת מחתה הברית,

 היהודי הדין לעורך נשואיה בדבר עות
 ),684 הזה״ (״העולם כראוורמן מרווין
.״מחוץ. : החברתיים בחייה הפוגעות .

. מעולם אך חמד... בחור .  פעם ואף .
 אלו שמועות לו... להינשא חושבת איני

 ״1 חברי שאר את ממני מרחיקות
 אלישר, אליהו אחר, ידידותי זוג ■■

 (מתוך המועמדים שני כן־צכי, יצחק
ירושלים. עיריית לראשות ארבעה)

בי שוחחו הכנסת מזנון ליד בהיפגשם
 מפא״י, כאיש בן־צבי, הזמין אחר דידות.

 עם תה הכללי, הציוני ואלישר, קפה־צנע
שמרים. עוגת חלב,

 להתפלל בשמיים, להסתכל משנתעייף ■י
 שהוא אמר (״מי יגאל הלך לגשם,

 בבית־שערים ממשקו מופינזץ שחור״)
 נען מקיבוץ שפרש אחרי אותו (שרכש

 שמואל הח״כ של משקו אל שנה) לפני
סוס. לקנות כדי בנהלל, דיין (אבי־האלוף)

 התגלגלה נמכר, כבר כי שנתברר הסום, מן
הח השנים העברית, הספרות אל השיחה

 לשלם חייבת הממשלה אחד: פה ליטו
סופ לחמשה משכורת שנים כמה במשך

 התיקים, המיסמכים, כל על שיעברו רים,
 ספרי כמה ויכתבו מלחמת־העצמאות, של

העובדתי. החומר סמך על מופת
הטובים הפרסים

 או׳כרייאן, אייר״) (״נ׳יין למרגרט י■
 הצמות בעלת בהוליבוד, הילדה הסוכבה

 לראשונה שהופיעה הקטן, האף הקלועות,
 :13ה־ הולדתה ליום מהוריה, ,4 בגיל
 ״קריסטאל״. ניילון גרבי זוג
 די־זהב טוב״) (״שבוע לאפרים ■■

מי לגולה״, ציון ״קול קריין (גולדשטיין),
קילו חמשה : באלג׳יר החי גרמני, הודי

 ״נהנים הסבה: קפה. קילו כשר, נקניק
 אבא... בית המזכירה... מקריאתך מאד

 לך״. להודות צורך מרגישים
הא החליטה מעמיקה התייעצות אחר ■י

 בארצות האמנות נשי של הלאומית גודה
המ הפנים ״קלסתר בעלי בין כי הברית,
 המלחמה, כתב הסופר ביותר״: עניינים

 הפעמונים״) צלצלו (״למי ארנסט ,52
 בקריאה, הפנאי שעות המבלה המינגווי,

צומ כי ״מצהירים״, פניו אשר צייד, דייג,
חזהו״. על שערות לו חות
 אשתו שהיתר, מי היפהפיה, והשחקנית ■י

 גרדנר, אווה רוני, מיקי של הראשונה
 בעלי והם... היצר ״מגרים פניה אשר ,27
מימן״. פצצת כשל פוטנציאלי, נפץ, כח

 הרודן, )61( אלמנת מוסוליני, ■לרחל
 במשך משפטיים ודברים דין אחר הושבו,

 בתים, שני חוות, שש שנים, וחצי חמש
 חווה פרטיזאנים, ע״י שנתלה בעלה, מרכוש
 מהוריה. כנדוניה שקיבלה משלה, פרטית

ביאליק, נ. ח. של 78ה- הולדתו ביום ■

 ל״י), 150( הפרס תל־אביב עיריית חילקה
 הולדתו ביום המשורר, שם על שנקבע

 כלה״) (״הכנסת יוסף לשמואל הששים,
 (מד־ העברית בספרות נוסח יוצר עגנון,

 ״אורח ספרו עבור רשי־דתי־מקראי־עממי),
ללון״. נטה

 בשנייה. בפרס זכה האהוד )62( הסופר
ימים״. ״בלבב עבור )1935( בראשונה

פרו זכה בשנייה, כן גם עמו, יחד ■
ספרו על בפרס סגל צכי משה פסור
המקרא״. ״מבוא

 שהיה מי ,74 סגל, פרוס׳ זכה לראשונה
פרו באוקספורד, שפות, ,מקרא, צ

ב ביאליק בפרס בירושלים, למקרא —
המשנה״. לשון ״דקדוק — 1936 שנת

המסו את עמון ברך הטקס בסיום
ליהנות טובים, ספרים ״...לקרות בים:
״מהם. . .

 שנים וחצי חמש הכריז, סטאלין ■■יוסף
של פרס על העולמית׳ המלחמה תום אחרי

 בכורו בנו קבר למגלה רובל מיליון
 מת או שנרצח דז׳גאשוילי, יעל,ג

.1944 בשנת הגרמנים בשבי
 לא מותו, בשעת 35 כבן שהיה הבן,

 ד,אויר בחיל (גנרל הצעיר כאחיו ניצל
 כמכונאי השתלם אביו, שם את הרוסי)
 תעשיית במפעלי אוטומבילים ומהנדס

 מפעילות נמנע ססלין, שם על המכוניות
 בחיל קולונל כלויטננם והצטיין פוליטית,

 סמולנסק, מפלת אחר ,1941ב־ המילואים.
שע התותחנים גדוד עם יחד בשבי, נפל
עקבותיו. נעלמו ומאז פקד, ליו

החשובים האגשיס
 דווייט אלה בימים מונה כאשר ■

 העליון למצביאם אייזגהואר (״אייק״)
 כרנרד ופידדמרשל המערב, כחות של

הבריטי מונטגומרי, (״אלעלמיין״) לורד

הז העולם״) מזנל הצדר״נראח שוב נדחה
 מלך בין הבאה, השיחה בלונדון כירו

 שעד. לאייזנהואר, ד,ששי׳ ג׳ורג׳ בריטניה,
 באירופה: הברית בנות כחות מפקד שהיה

 רצון? שבע אתה המלך:
 ש... רק כן, אייק:

מהז המלך:
 רוצה היה שמונטי מרגיש ...אני אייק:
במשרתי.

ש חששתי ואני רווחה) (בצחוק המלך:
שלי. המלוכה בכס רוצה הוא
 מלכת גרסו, קרנינה״) (״אנה גרטה ■

 צהובת העין, כחולת (לשעבר) הקולנוע
שהש שוודי, חנווני בת הבישנית, השיער,

 ל״י אלף מאתיים עד זוהרה בימי תכרה
 באוירון. ,45 בגיל לראשונה, טסה לשנה,

רעדו. ידיה נרגשת, עצבנית, היתד, היא
 שייס, הראשון״) (״המעשר ישראל ■■

 בחייו, לראשונה נשבע, הרוחני, לח״י ראש
דין. בית לפני

ה הבטחון, שר נגד צו״על־תנאי הסבה:
כמורה. העסקתו אוסר

 לירות מאה אספנים, ע״י הוצעו, אחר
 בו הבטחון, שר מכתב תמורת לשייב,
האיסור. הנ״ל מנמק

 כאורח לישראל, הגיע השבוע בסוף ■
 מיי יאן אחר. לייבור איש ההסתדרות,

בברי ציון״ ״פועלי מראשי ,42 קרדו,
הכנסת. מזכיר רהטי, משה של גיסו טניה,

 עבר סירוב על בפרלמנט מחה כאשר
 ארנסט השיב לגבולה, כניסה לאשר הירדן

בעוב ״...התנחם בווין: של סגנו דייויס,
 לתשומת זכה (בפרלמנט) נאומך כי רה,
רבה״. לב
 לאכסין ילד לקבל באפשרותו באין ■

ס הכנסת, חבר שלח גג״), (״קורת ר  ה
 תרומה הדתית) (החזית נורוק מרדכי

 הסעד, לשר נפשו, ככופר ל״י, עשרים של
לווין, מאיר יצחק הרב
 רכשה ויצמן, וורד! הנשיא, רעיית ■■

 שומרים תנועה שוטרי כששני צעצועים,
 ת״א) אלנבי, ברח׳ (שלם החנות פתחי על

 יצאה למעברה, נסעה אחר הקהל. מלחץ
 בתשואות, נתקבלה ההדורה, ממכוניתה

 ילדים, משחקי מכשירים, עשרות חילקה
 הקסמים״ ״מרבד מבאי נערות, לנערים,

מטה כראש שרות חודשי 28 אחר ■■
דיי ויליאם גנרל מייג׳ור יצא או״ם,

 כוכבי כששני ,החייכני, השיער קצוץ לי,
 על נוצצים לאחרונה, הועלה אליה דרגתו,

 המולד. חג לחופשת כתפיות״ו,
 ״ שוויץ. ג׳גבה, אגם המקום:

 ימים,' 21 שנמשך חופשה, מסע אחרי ■■
אר כך־גוריון דוד הממשלה ראש חזר
צה.

האש״ ״מגלת בתרגום המשיך בביתו
 ״מתי בתרגום החל ליוונית, ביאליק של

מדבר״.

;בוסתן )41 ; שלילה מלת )40 ; לב אמיץ )38
 )46 ; נשים הסתדרות )45 ;שעור, עשוי )43

 )49 !גרמני רפורמאטור )47 ; העולם אימת
 )56 ;מבושל לא )54 ; מצבה )52 ;מים מקור
עבה• לא )58 :אחד

 48 מסי תשבץ פתרון
 ;גדר )9 :אחאב )6 :מנענעים )1 : מאוזן

 ; דאר )15 ; מום )14 : וכוח )12 ; קשור )10
;יך )21 !דו )20 ; תרמיל )18 ; איל )17
; דבר )27 ;מלה )25 ;מחט )23 ;ברך )22
; רוח )35 ;השג )33 !יפת )31 ;שוד )29
רם; )42 ;קש )41 ;יאה )40 ;כפה )38
 ;נוה )49 ; בנק )47 ; כרם )46 ; לגימה )44
 ; נפטר )54 ;גור )53 ;מנהג )51 ;מובן )50
בוסתנאי. )55

 ; נדח )3 ;עגול )2 ;מלואים )1 : מאונך
 )8 ;חרד )7 או; )6 ;מקום )5 ;ער )4

מר )14 ;כיכלי )13 ; שמים )11 ;בגרות
 )26 טור; )24 לחש; )19; תרד )18 ; אד )16 ; כבה

 ; תפל )32 ; דוקרב )30 ; רשימה )28 ; הפך
 )39 ;ערבון )37 !חשמנאי )36 ;גאה )34

 )48 ;בורן )46 ; יוגב )45 ;מן )43 ; הגנה
 גס. )53 ;נר )52 ;מות )50 ; קמט

ם סי ר ץ פ ב ש ת  מאנה עליזה, קרש :47 ל
אפ יוסף ;סין״ בשמי אדום ״כוכב ת״א, 6

 יעקב ;האש״ ״בקו ירושלים, קטמון שטיין,
המתות״. הנערות ״טיול חיפה, 12 לוין ש. כהן,

49 .סמ תשבץ
ן ז או ח אותו )4 ; סוף לים מוצאנו )1 : מ

 )11 ;בגוף חיוני נוזל )10 ;לאחרונה גגנו
 ;אניות )13 ;המקדש בית חרב בו החודש

 קבוץ של הקודם שמו )15 !משאות נושא )14
 )20 !מנחה )19 ;קר דם בעל חי )17 ; רמים
ה שרותי 3 מפקד )22 ;אחת בתנועה נבטא
 )27 : קצה )26 ; מחפש )25 ;בארה״ב צבא

 ;ולילה יום )30 ;המת האח אשת נשיאת
 ;ישן )36 ; קיים )34 : שטר )33 ;לגובה )32
 עיסוקו )41 ;הרטב )39 ;מקובל דבר )37

 ; במשפחה השני הדור )42 ;ופרי ירק בגידול
 )48 !ברוסיה הרים שלשלת )46 ;דת )44

 תוספת )53 ; הנוזל מידת )51 ;בכי )50 ;וקן
אמו )58 ;זוג )57 ;בהיר )55 ;הולנדי לשם

 ;ברוסיה השלטת המפלגה בטאון )59 ; נה
יסודי. לימוד )60

מעליה )3 ; מערב )2 ;קרקע )1 : מאונך
ני )5 ;נקודות) (בלי בגדים וחור, אדם עשו
 צמרו )8 פלא! מעשה )7 עדוד! מלת )6 צוץ,
 ;השמש למדידת מכשיר )9 ;ומסולסל לבן
 י״ז); ג׳ (במדבר לוי מבני )15 ;תבואה )12
 ;ישראלית אניה )18 ; וקשה שחור עץ )16
 מורה; )23 גדולה; עיר לפרבר נרדף שם )21
 )28 ;וסוף תחילה לו אין )26 ;תריסר )24
 ;קרב )31 1 חכמה אוהב )29 ;הפוך גוף
מוסד; בראש עומד )37 ; מדבר )35 ; עם )32
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