
שבץ בתרון53 מס. תשבץ :921 ת
 )10 מרם; )9 המיז; )6 ביוז־אלסא; )1 מאוזן:ממלא) הגיזיב ממכדנא

 מים; )17 דלי; )15 סוג: )14 ידיו; )12 פרדס:
 לעג; )23 רחל: )22 יש; )21 אח; )20 טירון: )18
ץ; >2־ :גור )25 נוו: )31 מסד: )29 בו
 שר; )41 רעש: )40 חוח; )38 ריק; )35 נהר; )33
 חכם; )49 נחת; )4־ אוי; )46 פורים; )44 רם; )42
 )55 לירה: )54 רבי; )53 מרזב; )51 נורל; )50

באב. תשעה

לס; )4 ארן: )3 תמים; )2 בנימין; )1 מאונן•:
 רנול; )11 נזיפה; )8 מסד; )7 הד: )6 אפור; )5

 )19 טחב: )16 לא: )16 סילון; )14 דישון: )13
 כישור; )30 צהרים; )28 רוח; >26' נשר; )24 נעז;

 קרנבל: )37 קרילוב; )36 רעם; )34 נוח: )32
 )48 אויב; )48 רכבה: )45 מה; )43 פוחז; )39

רע. )53 רה; )52 גבה; )50 תמר;

 ממנו )4 קטן; מאור )3 האב; אבי )2 מאונך:
 מדינה )7 לאוזן; מפה >6 הארץ; על משה השקיח
 הקדומה; ליהודה שכנה )9 עני; )8 לרודסיה; שבנה

לעו שהלך ״הבימה״ שהקן >13 כוללת: דעה )11
רגלים; לו ...אין )18 לבנה; )17 אחוזה; )15 למי;

בית סופר )26 עור; עשוי לבוש >23 מזון; )20
 )29 להיות; משכן )28 ענבים; נן )27 המשפט;

 מפלנה )34 נזירות; חיי שהי )32 מתנה; )31 היכל;
בע הנדל שיח )37 פתוח; לפצע צרי )35 ישראלית;

)42 מזמן; לא שנפטר אמריקני אדמירל )39 רבה,
)47 לחם: )45 בעדינות; מחונן שאינו )44 ימה;

90 תשבץ לפותרי □ריס ס פרסי
 קרי! צבי .32 דיזנגוח ת״א, מחובר. משה
 קשתי צפורה .539 צבאי דואר צה״ל, ,195363

.68 מ־יהודזז ת״א,

 דליה ;15 ראשון-לציון ת״א, אור־נר. יעקב
 ת״א. שטוק.1בי יקותיאל ,8 לבונטין תא. אליטח.

.85 נ׳ורג' המלד

ספורט כוכב. עו\ה,
 רבע בין שנאמד רבוגיים שקהל למרות

 שמונים של ילדים וקהל והצי למיליון מיליון
חדאן י.בע לפחוד. אלף ה ר ט אווי ן ו ו ר  פי

 הנשיאות ומגנות לנשיאות כמועמדים להופיע
 נענתה לא נובמבר של בבחירות ארגנטינה של

 החופשי רצונה מתוך כי הסבירה היא אוויטה.
 היא בדבר מעמיק מדיון הבאה החלטה ואחר

 המינימום גיל :נשיא סגן תפקיד עצמה על
 לקבל יכולה אינה ,29,־ד בת הנשיא. שאשת
 אלף 40 עד 30 חולקו כפיצוי .30 הוא עבורו

 לכך נוספת סיבה מועמדותה. על מוותרת
 מאה שלפחות הילדים אלף 80ל־ צעצועים כלי

 היא נרמז: כן ההומה. בכינוס נפצעו מהם
 יוסיף העם אם דעתה, את לשנות עלולה
במרץ. לתבוע
 פרנק', פרנציפקז ספרד, שמדן אחר

 שבועיים משך שלו הקיץ פגרת את בילה
 למדריד, חזר שלו, הטיולים מאונית בדייג

 לאר־ בסיסים מסירת על ומתן במשא להמשיך
 החביבים לעיסוקיו פנה, אחר צות־הבריה.

קלי רכיבה, שתרים), מלחמת כוללים (שאינם
צי : לאחרונה שרכשם ולעיסוקים וצייד• עה

אמריקאי־ם. בסרטים וצפייה בצבעים לום
 יצא בונציה שלו הקיץ פגרת את בהחלו

 כשהוא הרחצה מתא צירצ׳יל ווינפטץ
 לים כשקפץ בהירות. אדומות מכנסים לובש

מרו איטלקיים צלמים אחריו עקבו האדיאטי
הקו הרחיצה מכנסי את לצלם שרצו גשים,
 במים, בעט גבו, את הפנה צ׳רצ׳יל לניים.
 החרים ראשו שומר הצלמים. כל את הרטיב

 הצליח לא הצלמים, אהד ממצלמת הסרט את
 אחרים. צלמים שני של -סרטיהם אד. להחרים

 במלחמת בריטניה גצחון אדריכל שהיה מי
 המרוטים עצביו את הרגיע השניה העולם

 לפנות שתיים עד רולטה שיחק בו בקסמו,
לירות. 150 והרויח בוקר

 לאיתנו שב טיטו יוסף שמרשאל אחר
איכ לכינוס יצא השתן) שלפוחית (מניתוח

 ורזה, שזוף ארצו בני בקרב הופיע רים,
 שבועיים קולה. :הלאומי בריקודם השתתף

 החוף בכביש דרכים מוקש הונח מכן לאחר
 המרשאל. לנסוע התעתד בו לבלגראד המוביל

 אותו, סילקה במוקש, שנתקלה משמר יחידת
ההתנקשות. את מנעה

 לגיל השבוע, מרגדט, הנסיכה בהגיע
צד 12 בעלת הולדת יום בעוגת נתכבדה ,21

 מזלות 12ב־ קושטה קילו, 15 ששקלה דים
 מוכספות שושנים מוכספים, נרות 21 ונשאה
תכ באוסף זכתה זאת מלבד סקוטיים. מרדים
 לירות אלפים ששת של שנתית והענקה שיטים

 משך קראה שהנסיכה אחר הבריטי. מהאוצר
 שעתו־ המלים מיליוני מתוך אלפים כמה שעה

 בכל זכתה כי ידעה עליה, כתבו העולם ני
 : 21 בגיל בוגרים לאנגלים הניתנות הזכויות
 משחקי תוצאות על להמר צוואה, להשאיר
 בקשה ולהגיש משלה, עסק לפתוח כדורגל,
גילה. את לפרש בלא נהיגה לרשיון

 בני לשאר בדומה זכתה, לא שהנסיכה מה
 את לקבל בלא להינשא יכולה אינה היא : 21

המלך. אביה, של הרשמית הרשאתו

723 מס׳ ווזה״ .העולם

מל צמותיה. שתי מקום את שתפשו ארוכות
 לארצות־ ללזיב 14ה־ בת מתעתדת זאת בד

 תרוויח בו חודשים ארבעה של לסיור הברית
לחודש. לירות 4000

1
 הקאמרי בתיאמרון ההצגות עונת סיום ערב
 של בנוכחותו בירושלים שבא מלכת הוצגה

 אחר העתיקה■ שבא חבש, של הכללי קונסולה
 מירון, חנה שבא, מלכת את ביקר ההצגה

 אותה יורשי כוח כבא התפעלותו, את הביע
המצויין. משחקה על מלכה,

המ הכושי הרקדן שמע חודש של באיחור
 על בישראל, השוהה יטי,2 טאלי פורסם
 צ׳יקגו, מפרבר הכושי הדייר גירוש פרשת
 חששו את הביע )718 הזה (העולם ציצרו

 את שהביע אחר צ׳יקאגו. תושבי להוריו,
אנו רמה באקלים, מצטיינת ישראל כי דעתו
 שאני היחידי (״המקום הפלייה וחוסר שית

 יזם צבעוניים״) כלפי הפלייה בו שאין מרגיש
 בית יקים עליו בארץ, מגרש רכישת : תכנית
 תקופות בין חופשותיו את יבלה בו ;להוריו
בעולם. סיוריו

 סו־ השייך אמר ההגיון״, מה יודע ״אינני
 הנגב, בדואי מפורסם אל־הוזיילי, ליימאן

עמנו אדוף־מיטנה הצבאי, הממשל לראש
הבחי מערכת על סופית כהגבה .מור, אל
 בחירות פתקי לתת לכם ״למה בישראל, רות

 פשוט בפוליטיקה. כלום מבינות שאינן לנשים
 פתקים שני נשוי אדם לכל לתת הוא יותר

במעטפות. אשתו, ובשם בשמו אותם, שישים

 אריף החליט שנים חמש של הפסקה אחר
 במערב מחבר ,54ה־ בן רימרק, מדיי־

 השבוע :מחדש כוחו את לגלות חדש כל אין
 ספריו) את (ששרפה גרמניה על ספרו יצא

 במלחמת מפלתה שלפני האחרונים בשבועות
חיים. ניצוץ הקרוי השניה, העולם

 אש, שלום הנצרות, חובב היהודי הסופר
 את סיים בתשובה, לחזור כנראה, החליט,
 אחר שיופיע מטה, חדש ספר של כתיבתו
 :הנצרות אוהדי הקודמים, ספריו שלושת
מרים. השליח, הנוצרי,

 המבטח, למועד לרזות הצליח שלא כיון
 המזמר, שהקנו את הסרטים מפיק שילח
 שירזה על.מנת יערות, למחוז לנצח, מריו
 יפסיד, עצים. וכריתת מיוחד תפריט בעזרת
 115( הנוכחי ממשקלו קילו 25 לפחות
קילו).

 יאסילי גנרל לויטננט בלט שוב השבוע
 כגנראל בחדשות. הגנרליסימו, בן סטאלין,

 זכה ברית־המועצות בצבאות ביותר הצעיר
 בציון מטר) 1.59( הקומה נמוך הקרב טייס

 של בנו ארצות־הברית. בעתונות מיוחד
 מעטות שנים תוך שעלה סטאלין יוסף

ה לפיקוד קולונל מיג׳ור, קפיטן, מדרגת
מוס ברית־המועצות, בבירת האוירית הגנה
 בסביאה גם זאת מלבד ושהצטיין. קבה,

 עמד אדומה במכונית־מרוץ שגעונית ודהירה
 את למערב, שהסתננו שמועות לפי לקבל,
הסובייטי. האויר חיל על הפיקוד סגנות

קפה שותה קפה
ג׳י. לבי. קלה דיצה כן, אחרי

מהרשימה. שמו את שימחקו ביקש

 רומן, ט מרגרט הברית, ארצות נשיא בת
 בה וגדולה, שחורה לינקולן למכונית זכתה

 שלה, הזמרה שיעורי לקבלת נוסעת היא
 יכולה היא אין אולם ונשפיות. ארוחותיה

להע יכול הנהג ואין בעצמה במכונית לנהוג
 ונוסף לשעה ק״מ 60 על מהירותה את לות
 אנשי שני על לוותר יכולה היא אין זאת לכל

תמידית. אותה המלווים החשאי השיירות

 השלום חוזה חותמי וועידת נפתחה כאשר
 טרומן הרי היה פרנציסקו בסן יפאן עם

 שודרה שתמונתו הראשון הטלויזיה כוכב
פרג־ (סן ארצות־הברית של המערבי מחופן
 שלושה (נידיורק), המזרחי לחיפן ציסקו)

 בתחנות המקשר הקו שהושלם לאחר שבועות
 ארצות־ חופי שני את טלויזיה של שידור

הברית.

 מלכת ירון, מרים הופיעה ייב אותו
 בארצות־הברית, המסיירת ישראל של היופי

פרופסור עם יחד בניו־יורק כלויזיה בשידור

לו. שהוגש קפה, ארצו, של המפורסם
 ילדים ספרי הממשלה ראש אסף מכן לאקר

 ק ג׳ וורן, סוד קסטנר, אריך של מעטם
הת הירושלמיות, הספרים בחנויות ונדון ד

 כן לפני אולם המעברות. לילדי לחלקם עתד
 השתתף כן־גוריון, דוד הבטחון לשר הפך

 בתופעה הצטיין אולגה, בגבעת הגדנ״ע במפגן
 הבמה במדרגות רץ החל כאשר ספורטיבית

 שניסו האנשים מעשרות להחלץ מנת על
 פמלייתו את שהכריח דבר ידו, את ללחוץ
קלה. בריצה ללוותו :בשיטתו לנקוט

רקדן מלכה. דוקת. ת
 החליטה מטרו־גודדוין־נזאיר שחברת אחר

 חיפשה באיטליה קיסר יוליוס את להסריט
 קלרק שנמצא: השחקן לסרט. ראשי גיבור

נייסד.
 השחקנית' אובדיין, מרגדט כאשר

 את הפתיעה באנגליה, הופיעה התינוקת,
שערות המבוגרת, בתסרוקתה פייה ■קבלי

 שהוגלה רומניה, מלך שהיד, מי מיכאל,
האי הוצאותיו את לצמצם החליט מארצו,

 (״זה הפרטי מטוסו את מכר השבוע : שיות
 לשמור הקפיד זאת בכל אך מדי״) יותר עולה

שברשותו. השויצי הטיסה רשיון על
 נכלל • לי, טרילוה או״ם, מזכיר כאשר

 לשלום, נובל פרס לקבלת המועמדים בין
 להסתפק הנורבגי או״ם מזכיר החלים ,1951

 לשלום, נובל בפרס שזכה אחד אי״ם בעובד
ישראל'ערב, מתווך ),1950( באנץ׳ רלף

 קפח• חואאו ברזיל, נשיא סגן בהגיע
הכל בעיות ללימוד בסיור הנמצא פילחו,

 על נתקבל לישראל, באירופה, והחקלאות כלה
 כאשר הממשלה. שרי המדינה, נשיא ידי על

להע ידע במשרדו, הממשלה ראש את ביקר
יבולה ואת שמו את המזכיר המשקה, את ריך

׳3
 הברית

 השב, פיע
ראל.

ארצות־ שגריר
 הו־ זכרונותיו ספר
ביש־ הספרים מוכרי


