
במ&יד** מרה !*ה
 הזה העולם מערכת אותך שארה ,672 בגליון שנה, לפני

ץ הרה מה ש״י ת  פונה היא מכן, לאחר גליונות 54 היום, ג
 זוכר אתה האם זכרונך. את לעורר ממד תובעת שנית, אלין•

תשובותי אשר הפותרים כין ץ בתשי״א העתון לך סיפר מה
יפים. ספרים פרסי חמשה יוגרלו !5.10.51 עד למערכת יגיעו הם

הופ שאגרותיו העצמאות, מלווה מטרת )1(
:היא ארצות־הברית, יהודי בין צו

דולר מיליון 500 א)
לירות מיליון 100 ב)

צה״ל משוחררי שיקום ג)
עולים מיליון שני קליטת ד)

 שמושב אל־פרג׳ אום הערבי הכפר )2(
: ב נמצא לאדמותיו, התנכל שכן יהודי
הקטן המשולש א)
הנגב ב)
ירושלים פרוזדור ג)
המערבי הגליל ד)

ה לכנסת בבחירות ששאפה, מפא״י )3(
: הפסידה יציב, רוב להשיג שנייה,
הקולות רבע א)
אחד ציר ב)
קולות אלף חמשים ג)
צירים ששה ד)

 שר הכרזת לפי באינפלציה, המלחמה )4(
 הבאים האמצעים בכל התבטאה האוצר,

:מלבד
האשראי הגבלת א)
השכר הקפאת ב)
הדפוס מכבש עצירת ג)
עממי מלווה ד)

 אמיל הד״ר מדו״ח המעשית התוצאה )5(
 במוסדות כספיים אי־סדרים על שמורק

: היתה הסוכנות,
המחלקות מנהלי כל התפטרויות א)
המבקר של סילוקו ב)
לנאשמים ציבורי משפט עריכת ג)
הקונגרס מטעם גינוי הבעת ד)

 חירות מסיעת פרשו הבאים הח״כים כל )6(
מלבד: בכנסת,
קוק הלל א)
מרלין שמואל ב)
בן־אליעזר אריה ג)
דבוטינסקי ערי ד)

 דורי, יעקב רב־אלוף של החדש תפקידו )7(
: הוא

הבטחון שר סגן א)
הטכניון מנהל ב)
חיפה עיריית ראש ג)
הממשלה מזכיר ד)

 כמפקדי השנה שימשו הבאים האלופים )8(
:מלבד האויר, חיל

מקלף מרדכי א)
רמז אהרן ב)
לסקוב חיים ג)
שמיר שלמה ד)

 הבאים העיריות ראשי מארבעה אחד רק )9(
: העירוניות הבחירות אחר לתפקידו שב

לוי שבתאי א)
אוסטר דניאל ב)
רוקח ישראל ג)
ספיר יוסף ד)

 בגשם ונתקבל בארץ שביקר בריטי גנרל )10(
הוא: שוטף
 ברייאן סיר א)

רוברטסון
 אלן סיר ב)

קנינגהאם
 ג׳ון סיר ג)

פאג׳ט
 בגוט ג׳ון ד)

גלאב
 בעלותם באל־חמד, שנהרגו הישראלים )11(

:היו סורי, מארב על
מטיילים חמישה א)
שוטרים שבעה ב)
נשים שלוש ג)
צה״ל קציני שני ד)

 סגירה בפני עמדה הישראלית העיתונות )12(
בגלל:
הדפום עובדי שביתת א)
בנייר המחסור ב)
הצנזור תביעת ג)
ברחוב הפצה איסור ד)

 הוחלט המאוחד הקיבוץ פילוג על )13(
:בוועידת

נעו א)
תל־אביב ב)
עין־חרוד ג)
ירושלים ד)

בגלל: פרצה הימאים שביתת )14(
לשחררם הצבא סירוב א)
זר מטבע תוספת הקצבת אי ב)

קצין על־ידי מלח הכאת ג)
באניות ירודים שיכון תנאי ד)

 העיר מפקד שהיה מי ריטוב, גרשון )15(
שוטרים, על־ידי הוכה בחיפה, התחתית

: אחר
 חג מסיבת א)

נוצרית
 ותיקי כינוס ב)

ההגנה
;במכונית דהירה ג)
 מפקד גידוף ד)

המשטרה

העולם מכל
 הודו בין השוררת הנוכחית המתיחות )16(

: ב מקורה לפקיסטן
קשמיר סכסוך א)
המוסלמי המיעוט בעיית ב)
לנהרן אישית שנאה ג)
קומוניסטי!? הסתה ד)

 שהפך עולם, שם בעל ומדינאי מרשל )17(
 ושמת אנגלים, למעריץ אנגלים משונא
:הוא השנה
פטן פיליפ א)
סמאטם יאן ב)
סוקולובסקי וסילי ג)
מונטגומרי ברנרד ד)

 על־ידי מק־ארתור דוגלס להדחת הסיבה )18(
: ב מקורה טרומן הנשיא
האטומית בפצצה שימוש א)
המטה לדעות נוגדת תעמולה ניהול ב)
קומוניסטיות נטיות ג)
לפיקוד כשרון אי ד)

:חגגה האלפיים הולדתה יום את )19(
מוסקבה א)
ברלין ב)
פאריס ג)
רומא ד)

 למוות שנידונו הראשונים האטום מרגלי )20(
: ממוצא הם בארצות־הברית

רוסי א)
יהודי ב)
איטלקי ג)
גרמני ד)

צבאיות פעולות שלב כונה רצח״ ״מבצע )21(

הודו־סין א)
קוריאה ב)
בוליבייה ג)
המערבית גרמניה ד)

טיפול אחר הגיעה, מרעישים לגילויים )22(
 התחתון בעולם נרחב

.*ג :האמריקאי
ביטוח חברת א)
סנאט וועדת ב)
נשים מועצת ג)
כמרים אסיפת ד)

בפר הקומוניסטים של המתאים ייצוגם )23(
: עקב מהם נשלל הצרפתי למנט
נרחבים בחירות זיופי א)
חדשה בחירות חוקת ב)
שרירותיים מאסרים ג)
דה־גול התנגדות ד)

 נשיא פירון, חואן רעיית פירון, אוויטה )24(
:ל מועמדת היתר, ארגנטינה,

התחבורה שר א)
הנשיא סגן ב)
בוושינגטון ציר ג)
הבטחון שר ד)

 שאילתות עקב שנתפרסם חמה, טשקדי )25(
: היה הבריטי, בפרלמנט

אפריקאי שבט ראש א)
סי. בי. הבי. קריין ב)
הקומינפורם סוכן ג)
נפט חברת מנהל ד)

ב ח. ר ז נ ג .
 הכתרתו לפני שהה הירדן, מלך טלאל, )26(

:ב
משוגעים בית א)
למכה רגל עליית ב)
בקאהיר ביקור ג)

בית מעצר ד)
 הנפט מלאים מוסאדק, מוחמד ד״ר )27(

 שהיה מתווך, עם ומתן משא ניהל הפרסי,
של: שליחו
נהרו ג׳אווהארלאל א)
טרומן הארי ב)
סטלין יוסף ג)
שרת משה ד)

 נצחון אחר תורכיה נשיא בייאר, ג׳לאל )28(
: את להחזיר החליט הדמוקרטית המפלגה

הכליפות א)
הדת השפעת ב)
בים הרחיצה איסור ג)
הגולים הארמנים ד)

במל במרחב, טמונים חדשים רוח ערכי )29(
^ ^ נגד המערב חמת

:לדעת הקומוניזם,
קזי-ד, | שישקלי אדיב א)
* ',י מליק שארל ב)
'*>,<! אבן־עבדאללה נאיף ג)
הורוביץ דוד ד)

לפ נכנסו במרוקו הצרפתיים הכוחות )30(
על: כתגובה עולה,
האסתקלאל מפלגת השתלטות א)
הגיטאות יהודי מרד ב)
צרפתי קולונל רצח ג)
איטלקית נערה אונס ד)

ע 1 נ ד ז ק
 על ארבעה בסרט רוסי, צבאי כשוטר )31(

: הופיע ג׳יפ,
טיילור רוברט א)
ידין יוסף ב)
ברטונוב יהושע ג)
שיטרית בכור ד)

 של בבאלט הרקדנית ויקי תפקיד את )32(
: מילאה לרמונטוב,

דייויס בטי א)
שירר מוירה ב)
טיילור אליזבט ג)
טמפל שרלי ד)

: בסרט להורג מוצאות נוצריות מאמינות )33(
קסבה א)
פביולה ב)
סינגואלה ג)
אפסיונטה ד)

בלט, איטלקיים אורו שדות רקע על )34(
ל: גופה במיוחד, י ש

1 ברגמן אינגריד א)
מנייאני סילבנה ב)
גרדנר אווה ג)
דה־קרלו איבון ד)

 מהסרטים אחד בכל הופיע פאואר טיירון )35(
:מלבד הבאים,
הפיליפינית המחתרת א)
הכללי המפקח ב)
השועלים נסיך ג)
מקסטיליה הקפיטן ד)

פ ט ס ו ס
לצ שניסתה הישראלית בוטאג׳י וואנדה )36(

: היא למאנש, תעלת את לוח
 ערבי סוחר בת א)

יגור קיבוץ חברת ב) _
בצה״ל משנה סגן ג)
הר־טוב ממעברת עולה ד)

:איצטד נחנך השלישית במכבייה )37(
תל־אביב א)
ירושלים ב)
רמת־גן ג)
עפולה ד)

 הרמת בעזרת הגוף מפתח הלפרין, רפאל )38(
:היה משקלות

צה״ל רב־סרן א)
ישיבה בחור ב)
כדורגלן ג)
״דן״ נהג ד)

 לא הבאות הכדורגל מקבוצות אחת רק )39(
:בארץ ביקרה
שויצית א)
פאנאמית ב)
יוגוסלבית ג)

סקוטית ד)
 רובינסון ריי שוגר )40(

בקבו ושברי אבנים
:בזירת קים

רמת־גן א)
פריס ב)
ברלין ג)
מוסקבה ד)

בקליפות, נתקבל

ז רז לן י ס מ
 השיניים ורופא המלח דה־קרבליו, אלעזר )41(

הוא:
צרפתי כנר א)

ברזילי מנצח ב)
בריטי פסנתרן ג)
ספרדי צ׳ליסטן ד)

 בארץ ביקר קוסביצקי סרגיי כאשר )42(
 השמעת על פולמוס פתח מותו, לפני

מוסיקת:
גרשווין א)
באך ב)
בריטיין ג)
וואגנר ד)

 באביב הופיע, גר וולטר המנצח־האורח )43(
עם: יחד זאת, שנה

שטרן אייזיק א)
רובינשטיין ארתור ב)
אלמן מישר, ג)
מנוחין יהודי ד)

ן ו ר ט ח ו י ת
 מתחסד נבל או עליון קדוש הוא האם )44(

:של המרכזית הבעיה היא
שובבה רוח א)
קוראז׳ אמא ב)
נידחת פינה ג)
טרטיף ד)

: ב מופיעה איל וקרני שופרות תזמורת )45(
הארץ כנפות מארבע א)
שבא מלכת ב)
בבל מגדל ג)
לגבול מעבר ד)

בן־גוריון עמום ב)
שיף ישורון ג)
נחמיאס יוסף ד)

האמו קשורה וו<יקובםקי עמנואל לדעת )46(
 מסויים ביום ,13 במספר הטפלה נה

:יום היותו בגלל
תורה מתן א)
בכורות מכת ב)
המקדש בית חורבן ג)
ישו צליבת ד)

 עד הוזרעו מלאכותית הפרייר, בעזרת )47(
:מלבד הבאים החיים בעלי כה

עופות א)
יתושים ב)
בקר ג)
צאן ד)

ח. בו תו ־ עי
בגלל: נסגר קול־ישראל השבועון )48(

תפוצה מיעוט א)
קומוניסטיות דעות הבעת ב)
העורך מות ג)
בנייר המחסור ד)

 קרתא, נטורי בטאון חומה, אני אום )49(
לאשר, נישואיו בגלל טיפוסי, כגוי מציע

המשטרה: קצין את נוצרייה,
סחר יחזקאל א)


