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והקפה הקברות בית

 סגן פראג, יהודה של הראשון צעדו
 ראש שמונה תל־אביב מרחב משטרת מפקד

 כינוס :היה הארצי, במטה החקירות ענף
 על הודעה :ההזדמנות עיתונאים. מסיבת

 אחר שכנה. בארץ לירות חמש שטרות זיוף
 תמונה) (ראה המזוייפים השטרות שתמונות

ן הועברו י  בודקים דללו החלו העיתונאים, נ
 בארנקיהם. שנמצאו הלירות המש בשטרות
 מזוייף שטר ״רק : החדש הענף ראש הרגיעם

בארץ.״ נמצא אחד
שד אימפרסריו מרקכיץ', זאב כאשר

 השבוע, מת כן־גוריון, לדוד בצורתו מה
 הכבוד את לו לחלוק מעט מתי רק נתכנסו

 מרק־ על הארון ממלווי אחד אמר האחרון.
בפו הסרטים מסיקי מראשוני שהיה ביץ׳,
הרי כינוס ומיוזמי המאה, בראשית עוד לין,

 עשירי אדם כל בא ״לוא :בדלייה קודים
 לא מרקביץ׳ של מידיו חינם לכרטיס שזכה
הקברות.״ בבית מקום נותר

 צבאיים שוטרים שצוות אחר דקות תשע
 לתחום״ ״מחוץ שלט את הסיר רוכבי־ג׳יפ

האו הופיע בבאר־שבע, כסית־אשל קפה מעל
הפיקוד אלוף :הראשון הצבאי רח

קפה• ספל לגימת :המטרה דיין. משה
ד פיתח צהלה, צה״ל, שיכון בחנוכת ו  ד

 בטחון, שר בתפקיד שהופיע כן־גוריון,
 מז■ שמעון אלוף עם דקדוקית שיחה

 צה״ל. של השיכון וועדת אכ״א ראש ״ה, א
החיבור. את להשמיט הצורך : הסעיפים אחד

 וראש האדומה העיר מלך חושי, אבא
 אדמימותו. את והוכיח חזר חיפה, עיריית
מכו משלוח לכבוד במסיבה נתבקש, כאשר

 כדי ימינה לזוז לאירופה, קייזר־פריזר ניות
 התעתד שצלם־עיתונות תמונה במרכז לעמוד
 — לזוז כבר ״אם :בהסבירו סרב לצלם,

שמאלה.״ אזוז
הא פצצת שהוטלה אחר שנים משש יותר

יש מו״ל נמצא הירושימה על הראשונה טום
 את בעברית, לאור, להוציא שהחליט ראלי
 : הרשי (החומה) ג׳הן של המזעזע ספרו

 דבר להשמיט ״לא : המחבר תנאי הירושימה.
 כל הקדשת :נוסף תנאי דבר.״ לשנות ולא

להכנ (בדומה העברית מהמהדורה ההכנסות
 לצלב האחרות) בלשונות מהמהדורות סות

הבינלאומי. האדום
ה את הירדן, מלך טלאל, קיבל השבוע

 ערך משותף, לראיון ברבת־עמון דיפלומטים
 את הדגים בה מסיבת־גן, מכן, לאחר להם,

 האנגלית בלשון ושליטתו ברכיבה יכולתו
 סנד־ הבריטי הצבאי הספר בבית (שרכשה
 בהיותו (שלמדה הצרפתית ובלשון הורסט)

תעסוקה). חסר עצר יורש
 מלך פארוק, של הראשונים שבועותיו

 היו באירופה, הדבשי סיורו אחר מצרים,
 זרים לאורחים פאר מסיבות מלבד :שקטים

הלשו בשבע מפולפלות מעשיות סיפר (בהן
לר לירות 3500 תרם שולט), הוא בהן נות

ספ מאות כמה חילק ליחפנים, נעליים כישת
שיב־ בקהיר, ועניים זקנים לנתינים קוראן רי
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ת מפני ה־והר אלה: שטרו

החתי :לפרטים לב שים מזויף. השמאלי אמתי, הימני השטר
וברורים. ישרים אינם המספרים שונה, ברט ד״ר של מה

 בדיקה בשעת המתגלים הניר, ובטיב בצבע ההבדלים מלכד
השטרות. כגודל מילימטרים כמה של הבדל גם יש קפדנית,

הלי חמש משטר מספר חדשים להתפרנס לו
קוראן. ספר בכל נתון שהיה רות

והמעלית הקופי□ מכת
 הודו, ממשלת ראש נהרו, ג׳ווהרלאל

 את שיתירו ההינדים, כוהני לברהמינים, פנה
 הודו תבואות את המסכן הארבה, השמדת

ב אסור והלכך, להיגדים והקדוש (המעטות)
המקודשים הקופים למכת נתפנה אחר פגיעה.

יצו :פתרונו החקלאים. יבולי את הזוללים
חוץ. לארצות הקופים של אם

 את קנו וגרורותיה שברית־המועצות אחר
מח נוצר בסין התה יבול של המכריע רובו
 מאדטסה־ של בסין הלאומי במשקה סור

 יותר לגדל לאיכרים להורות שנאלץ טונג,
 הלקוחות כי יותר, משובחים עלים ובעל תה

להם. שנמכר התה טיב על התלוננו הזרים
לוועידת האחרון ביום כי נודע עכשיו רק

 עם השלום חוזה נחתם בה סן־פרנציסקו,
 לשוח הירוהיטד, יפאן, קיסר יצא יפאן,

 אל עיניו את בשאתו המלכותי. ארמונו בגן
 הארמון, את המקיפים הגבוהים האשות עצי
 • החיים ואריכות המזל סמל — חסידה ראה

היפאני.
ס אחר כ  ארצות־ נשיא רעיית מרומן, ש
מש סוד שהוא עוגה מרשם תרמה הברית,

 סוכר, הם ושעיקריו שנה מאתיים זה פחתה
 ותשע אגוזים קצפת, לימון, מיץ קמח, חמאה,
 המאוחדות, האומות של הבישול לספר ביצים,

 טרו* הארי לפני אזרחים משלחת התייצבה
 שהוכנה קילו חצי בת עוגה לו הגישה מן,
 מזמן ״זה :הנשיא אמר רעייתו. מרשם לפי

בבית.״ מצויינת טבחית לי יש כי ידעתי,
 להתפטרותו היסודית הסיבה נתגלתה עתה

 שר ממשרת ,70ה־ בן מרשל, ג׳ורג׳ של
 עמו את ששרת אחר האמריקאי, הבטחון

 חוץ): שר רמטכ״ל, :(ביניהן שנים 50 משך
 קונגרס איש בעלה, חבר כי לרעייתו בהוודע

 עליו פקדה בעבודתו, ממאמציו חלה בן־גילו,
הציבוריים. החיים את לנטוש

 סגנו, שהיה ומי מרשל של יורשו בבקר
האמ המטכ״ל בפנטאגון, לוכט, רוברט

 16 בממוצע העובד החדש, השר העיר ריקאי,
 עד בבוקר וחצי (משבע ביום שעות וחצי

 : בשבוע ימים שבעה קרובות ולעתים חצות)
 עמדו אכ״א שקציני ארע המלחמה ״בזמן
 קצינים פוגש אני ופה נחיתה יחידות בראש

 מקומה בעלותם למעלית הנזקקים צעירים
למשנהה.״ אחת

קוד אלמנת רו־זכלט, אליאגור הגברת
 פרנק־ הנוכחי, ארצות־הברית נשיא של מו

 של מצבו על דו״ח מסרה רוזכלט, לין
 הנשיא של כלבו־חביבו ,13ה־ בן פאלד!
תנו ומלא אפור זקן, הפך ״הוא : המנוח

 רם בקול נוחר והוא בהליכה למעט עליו מה.
 אולם, לישון. נהג מאשר יותר הרבה וישן
נאה.״ כלב עדיין הוא זאת בכל

העומ טורנר, לאנה הקולנוע שחקנית
 ניסתה לא כי הסבירה מבעלה, להתגרש דת

 :לשמועה ההסבר כלל. לדעת עצמה את לאבד
 ונפלתי במקלחת בהיותי סחרחורת ״תקפתני

 זה ידי. את ופצעה שנשברה הדלת זכוכית על
הכל.״

מאש לגט המחכה ,49ה־ בן גיכל קלרק
 חופשתו את הפסיק ,47ה־ בת הרביעית, תו

דרי על הצטער וגולף, טניס בשחייה, שבילה
כא אשתו. של המופרזות הכספיות שותיה

 חשוף־חזה, לצלמו ניסו מראיינים צלמים שר
 ״אני :הסביר אפודה, ללבוש ביקש התנגד,

זה.״ אנשים מסוג לא
 צבעוני, סרט לפרסום הסכים חאן עלי

 מסע בשעת שהוסרט קילומטר עשרה שאורכו
לאח שעבר, בחורף בילה בו אפריקאי צייד

 ריטה הגט, תובעת אשתו עם יחד רונה,
 כאחד הסרט פרסום את שהעמידה היוורט,

מתנאיה.
ל עומד הקטולים, אפיפיור ,12־ה פיוס

שחפ הוותיקאן מומחי של גילוייהם את' אשר
 :הגילוי הקדוש. פטר לכנסיית מתחת רו

שו של ותלמידו עצמות האפיפיו וראשון י
והמ גדולת נקראת שמו שעל פטר, רים,
רומא. כנסיות רת

 חיל־משמר; )19 ;מפא״י ע״י שנוסדה חלוצית
 ;קטן יער )28 ; סם )26 ; האף חש אותו )24
 )34 ; צעיר ישראלי סופר )32 ; נגף אבן )30

 )37 !יזרעאל בעמק ותיק ישוב )36 ;משכן
 )43 ;מדעית חקירה )39 ;במרחב מדינה

הא עוגנות לידו )45 ; קומפוזיטורים משפחת
 )50 ; הצמח מחוטי )48 ; צפיפות )46 ; ניות
מן )52 ;לדיו כלי קבול. כלי )53 :ז

שבץ 66 מס. ת
המלא) הכתיב מתכונת עפ״י (ערוך
 ״אבי אבי )6 ;לחמאה תחליף )1 :מאוזן
 ;לוד ליד עיר )10 ; יראה )9 ; הנביאים״

 מהזמן )14 ;בקלות ומתכווץ שמתמתח )12
 גבור )17 * האמהות מארבע אחת )15 ; ההוא

 מקום )20 ; ירושלים ליד נחל )18 ;שקספירי
 : קיים )21 ;אליו מגיעות השמש קרני שאין

 נשמע ה... קול )25 ;רוק )23 ;בוקר )22
 ממימן המרכב נוזל )29 ; קרש )27 בארץ:
 באלפא־ביתא אות )33 : המולה )31 ;וחמצן

 )40 : פת )38 :בחכמה מפלג )35 : העברית
 :איטי חי )42 : בממשלה חבר )41 : לענה

 )46 :האדמה עובד של הכלים מחשובי )44
 ראשית )49 הרים: שלשלת )47 :וחשבון דין

 )51 בגדים: לתלות כלי )50 :סופו או החבל
 :ישראל מחגי )53 ״השומר־הצעיר״; מנהיג

ישראלית. עיר )55 :טגון כלי )54

 כנוי )2 : בצדף הנוצר תכשיט )1: מאונך
 מצבת )4 :קטן רעש )3 : המנדט בימי לנוטר
 ; יחס מלת )6 : הפלמ״ח מחטיבות )5 :זכרון

 )11 :גבוה ספר בית )8 מאיטיות: ההפך )7
 הילולת מקום )14 :ישר שטח )13 ;רפואה

חטיבה )18: הקשת ע״י נורה )16 ;בר־יוחאי

שבץ פחדו! 6 5 מם׳ ת
 : מוסף )8 : מעלה )4 :אלמן )1 :מאוזן

 : בו )16 :מסלול )13 :טל )12 :גבור )10
 )23 : צר )21 : ניב )20 :לכן )19 : כרם )17
ש )27 : לש )26 : קופרניקוס )24 ; מח  : י
 : רש )35 :תגר )33 : ברק )31 : קרע )29
 ; מגור )47 :בורג )39 :דו )38 : מריצה )36
סנדל. )4 :תעלה )43

:מפ״ם )3 : לס )2 : אולר )1 : מאונך
 )9 :מטכ״ל )8 :הובי )7 :לב )6 :עגל )5

 )18 :ון )15;סל )14 ;רובל )11 ; אלכסנדריה
 מק״י: )23 ; רפש )22 ; נחושת )20 ;מצולע

 ; בר )31 ; רשות )30 ; מרור )28 ; עקרב )25
 ;המן )37 ;מג.ף )36 ;גדול )34 ; קץ )32
גד. )42 ; רע )40
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