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וגירושין חוסה בכורות.

■ לוטי, ולאשתו גנה לסימן־טוב י
 מוניות, חגרת מזכיר שחסך זחל נהג

 בקרב גבורה מעשה על ישראל״ ״גיבור
 בת נולדה סווידן, עיראק על המכריע
בכורה.

רלאירי־צכי ■ פ ס ״  והאמונה״) הקטרוג (
 בן ,23 עליזה, ולאשתו ,54 גרינברג,

בכור.
 נציג והתחייה, המרי פייטן של נישואיו

 צנום, גבוה, שיער, אדום בכנסת, ״חרות״
 שנערכו הצעירה, למעריצתו ממושקף,

 הוחזקו פרסום, ללא חדשים, 10 לפני
הבכור. להולדת עד בסוד

 חולים בית באותו נולד שבוע באותו ■1
 אחר, לח״כ בכור בן ת״א) (״אסותא״.

לנתן גרינברג. צבי אורי של יריבו

סטנוויק ברברה
מועדות? פניך אנה

שעו^ ילין־מור,  ולאשתו לח״י ראש ל
 בו^כור. - אפרת

 לשחרור (״הועד הלל 5שלי לח״כ י■
ר*, לאומי״) י .זאשתו קו ט בת. — ב

ל, לדי־ * ו ״  ולאשתו הקולנוע שחקן \
ץ ׳  בן - אליסון ?,יטנות״) (״נימים ג

\ בכור.
ץ ׳ '  החל שטיינכאק זעם״) (״ענגי *

 נשא 49 בגיל :מבראשית זאת, לןיומת
ז  אנדרסון אלין את בשלישית. אשח, \

זכרי הקולנוע שחקן של גרושתו סקוט,
ני דורבין דיאנה לקולנוע זמרת •יי■'

 לבן 28ה־ בת בשלישית. היא אף שאה
צ׳רלם הצרפתי, הסרטים מזיק -י 44ה־

י• דוד."
 עמד לא פלין הים״) ^״נשר ארול ■י

 יזקה״, שלו הטיולים אנית באשו׳ במבחן.
נתקלה שלו, הדבש ירח את בילה בה

 הים. במחלת חלה ים־תיכונית, בסערה
 שהוא״. חוף בכל בחוף, ״עגנו :ציווה

 שמם. ספרדי בנמל האניה עגנה לבסוף
בש הצבועה אניתו, את נטש פלין ארול
 כלביו שלושת כלתו, את נטל מבחוץ, חור

לפריס. בטיסה, וחזר, ותוכי
היתד, הרגליים, יפת גרייכל, בטי *

נאלצה כאשר :בדעתה מיושבת יותר
 בו תפקיד, לשחק ונשלם ההולך בסרטה

 יסודי קורס עברה בסריגה, להרבות עליה
 שתי של סריגתן סיימה ועתה בסריגה
בנותיה. לשתי אפודות

■ להת שניסתה גרלנד, ג'ודי כן לא י
 גרונה. חיתוך על־ידי שעבר בקיץ אבד

 מינלי, וינסנט מהבמאי התגרשה השבוע
נשואין. שנות חמש אחר
 טיילוד רוכרט התגרש שעה איתר, ■

 שם ברומא, פטנוויק כרכרה מאשתו
 סנקביץ של ספרו בהסרטת משתתף הוא
 משם י) מועדות פניך (אנה ?״ וואדיס ״קוו
הפרטית. בחווילתו להתבודד יסע

ושבעת, אדיבות מסעות,
ביו עסוקים המדינה שרי היו השבוע

:בנסיעות — תר
 החוץ, שר חזר וחצי חדשיים אחר ■יי

ה ט ת, מי ר  שחזר שרת, אמר ארצה. ש
 מרגוע חופשת אחר ״מזל־טוב״, במטום

 להבא גם ״נשמור :הצפרתית בריביירה
העולם״. בעניני עצמאי שיקול על

 ארצה, החוץ שר את שהחזיר המטוס ■י
 את :שרים שני הברית לארצות הסיע

 קבלו לפני שמו, את ששינה החקלאות, שר
 (לוביא־ לכון פנחס — דיפלומטי דרכון
 כיל יהודה הרכ מלאי, לרכישת ניקר)

רוז הדתות. שר מימון, למו המגבית לזי
במדינה. הדת סדות

 את החקלאות שר מינה צאתו לפני ■י
 לתת־ ,53 אפרתי, יוסף המפא״י הח״ב

 שב הח״ב של הכשרתו :החקלאות שר
 תיכוני ספר בית :המבט ופיקח השיער
 שנים 25 של חברות בפתח־תקוה, חקלאי

 מטע בהמות, פלחה, כעובד ״גבע״ בקבוצת
והרפת. הכרם הבננות,

 מעודדת, תשובה השיב הדתות שר *
 המוסלמית העדה לאימאם המריאו, טרם

 קאסם אמין השייד והמחוז, בחיפה
 והמוסרי הדתי המצב על שקבל מוחמד,

 העם המון אין :עדתו בני בקרב הירוד
 נתונים מעיניו וכל התפילה בבתי מבקר

הזה. העולם בהבלי
 נתחסל, מימון, הרב של צאתו עם 1■

 החינוך בעניין הממשלתי המשבר זמנית,
 עירית ראש לדי, שכתאי קם במעברות.

 מכתב בידו כי והודיע לשעבר, חיפה
 בכנסת, הספרדים נציג המשטרה, שר מאת

להת הלה מבטיח בו שיטרית, ככור
 לראש לוי שבתאי ייבחר לא באם פטר,

—מפא״׳י להסכם בניגוד מחדש, עיריה

 לאכא העיר ראשות את המבטיח מפ״ם
חושי.

 ונציב הממשלה מזכיר שרף, זאכ *
 לחופשה. יצא זאת, מכל עייף המנגנון,

 הרכבות, מנהל אבי חגג שעה אותה ■■
 .75ה־ הולדתו יום את פייקוכיץ, ראובן

 הנגב״) (״משחרר יגאל הוא מבניו אחד
 מלחמת בעת שומע, היה אשר אלון,

 בגיל ארצה שעלה אביו, לעצות העצמאות,
 תבור, וכפר מחניים ממייסדי היה ,16

 שאיבד התורכי, הצבא בגדוד (סמל) שאוויש
 את לכבוש הנפל בנסיון אנשיו רוב את
סואץ. תעלת איזור את
 ברעש, מאחוריו הדלת את דפקו לפני ■■

 דניאל שלח בבחירות, כשלונו אחר
 שי — כסף בכריכת תנ״ך ספרי אוסטר

 ומיאמי הולנד, בירת האג, עירית לראש
. הברית ארצות של שבפלורידה

 המדינה, בירת של החדש העיר ראש ■■
 השבת ביום עלה שרגאי, זלמן שלמה

רון״, הכנסת בבית לתורה שו  כשהוא ״י
 טלית תכלת. — שציציותיה טלית עטוף
 הרכי החסידים, מרב ירושה היא זו נדירה

 והפיק בים החלזון את שמצא מראדזץ,
 כמה של לטליתות ציציות התכול מדמו

חסידיו. בהירי מעשרות
 שחד של חלקו היה יותר גרוע

ח, ל  אשר הערבי, חיפה עירית ראש סגן ס
 על העתיקה, לעיר מעבר היתר קיבל לא

האור המולד חג בתפילות להשתתף מנת
תודוכסי.

 ראש סגן :הירדן שלטונות הנמקת
 היהודים. עם פעולה בשיתוף חשוד העיר

 הערפלית בלונדון האוצר נציגי שני ■1
 המשתוללת השפעת מגפת קרבנות היו

 הורוכיץ, (״דוליק״) דוד :באירופה
 אוצרה ומנהל הממשלה של הכלכלי יועצה

 המומחה קוזלוכ, (״הג׳ינג׳י״) וישראל
דלק. לעניני הישראלי

ומוות בדיחות צנע.
 יאפאן (קיסר) מיקאדו הירוהיטו, ו■

 38ל־ משכרתו את צמצם הוא צנע. הנהיג
 פיטר לשנה, לירות) אלף 28( יין מיליון
 הנותרים, 950ב־ והסתפק ממשרתיו 4050

 את ביטל ערב, חליפות בשתי הסתפק
 פעם שלבשם אחר בגדיו להשליך הנוהג
בלבד. אחת
שהו מבארודה, המהרג׳ה גייקוואר, ■■
 לירות מיליון ארבע שבזבז על מבסאו רד

בפא תענוגים״ של שבועות ״ששה במשך
 מנושלים הודיים נסיכים מאה איגד ריס,

כויו על לשמור העומד מקצועי, לאיגוד ז
נסיך ״אף :הראשונה קובלנותו תיהם.

 מיום רשמית, למסיבה הוזמן לא שהורד
 בהודו.״ העצמאות הכרזת

 החשוד הצרפתי הזמר רוסי, טיגו ■יי
את ביטל לסגת. החליט פעולה כמשתף

 הפליג לערוך, צריך שהיה הקונצרטים שני
הסב לצרפת. שנזדמנה, הראשונה, באניה

משפחתיות. סיבות : רתו
הצרפ הקונסוליה בקשת :אחר הסבר

בטחונו. למען תית,
 בת טרומן, מרגרט אחרת, זמרת ■

 אחר יותר. הצליחה הברית ארצות נשיא
 לחתום עמדה למדי, בינוניות הופעות

 בארה״ב הלאומי השידור שרות עם חוזה
 עבור לירות 1500כ־ לה שיבטיח (נ.בי.סי.)

 באם החברה נשיא סגן כשנשאל הופעה.
 לירות אלף 70 כדי להרוויח תוכל מרגרט
 הנשיא) אביה, ממשכורת שתיים (פי לשנה
 תצטרך אבל אפשרי, ״זה : בתשובה המהם
יתירה׳*״- בהתאמצות כך לשם לעבוד

 עליו לקבל לאירופה, הפליגו לפני ס
דזויט נבחר האטלנטי, הצבא פיקוד את

טיילור רוכרט
הפרטית. בחווילה להתבודד

 האמריקאים כגדול אייזנהואר, (״אייק״)
 השפעה רב ספרותי שבועון ע״י החיים,

 ג׳והן בנו אשתו, עם השנה ראש את בילה
 ווסטפוינט) הצבאי, הספר בבית (קפטיין

נכדיהם. ושני כלתו
איט בירת ברומא, מת שבוע באותו ■1

 סינקלר העולם, סופרי מגדולי אחד ליה,
 ריאות. דלקת אחר ,65 לואיס, (״בביט״)

 בפרס שזכה הראשון האמריקאי היה הוא
 בהוקעת והצטיין לספרות )1930( נובל

 הבורגנות של הכפול והמוסר השחיתות
האמריקנית.

 הרעיונות גם מתים מתמוטט, בעולם ■י
 נושאיהם. וגם דמוקרטיים הסוציאליסטים

ל ל, ר, ד נ  ומייסד אוסטריה נשיא ,80 ל
 והשניה, הראשונה האוסטרית הרפובליקה

הסו את להשליט שניסה אברים בן היה
 הבריטי, הלייבור כדוגמת המתון, ציאליזם

במדינתו.
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 )28 ! מטמורה )25 !הפסקה )24 ;כן יהי לא
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 אפיקומן; )35 שהתיהד; נכרי )34 העופות;

הבמה )39 אינוליד! )37 יפני; מטבע )36
 גון )42 שיח; מין )41 גבעה! )40 בקולנוע;

 )46 אסיאתית; מדינה )44 הבהירים; השמים
 )50 לעורות; בית־חרושת )48 אלפים; עשרת
 )54 באריג; חי )53 דבר; סתירת )51 מעיל;
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לש הכשרות מסימני )17 האמצעית; האצבע
 כף; )22 עורכים; צות )21 ילדים; )20 חיטה;

 בעל )25 המכרסמים! ממשפחת בעל־חי )23
 באו״ם; ביותר הגבוה הפקיד )26 מלאכה;

גזילה; )30 צבאית; דרגה )28 כינוס; 1,27
 מן נמוכה קומה בעל )33 החיים; סוף )31

תן! )41 (ארמית); זאת או זה )38 הרגיל;
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 בית; בהמת )44 רומית; צבא יחידת )43
 פחד; ללא מצב )47 תפור; קבול כלי )45
 מומחה )50 גאה; )49 פתאום; פחד )48

 את בו שדשים מקום )55 רשות; )52 לעקבות;
 הלילה; רטיבות )59 גדול; סיר )56 התבואה;

 בעל־חי )63 בשטח! האדמה התרוממות )61
משורין.
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 )10 ביבר; )8 אספה; )4 קלפי; )1 מאוזן:
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 )24 קל; )23 נא; )21 מלל; )20 מוט; )19
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 )38 ; לגינא )36 ;צו )35 ;חרם )33 !זגג )31
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רב. )42 מד; )40 אני; )37 לסי; )36 רהיט;
£0 מם. תשכץ לפותרי פרסים

 חיפה, 4 מיכאליס רחוב מלול, משה )1
 הוצאת סנאו, לאדגר סין״ בשמי אדום ״כוכב

 מזא״ה רח׳ פרייזלז/ שרה )2 ;המאוחד הקיבוץ
 :זרחי לישראל יחפים״, ״ימים תל־אביב, ,67
 ״המנגן רחובות, ביל״ו, רח׳ פלישון, דבורה )3

ניומן. הוצאת שטוק, דב המופלא״,

690 מס׳ הזה״, .הטולס2*


