
 המורדים, נגד הצבא את שוב נפעיל ״אנו
כך!״ יימשך זה אם

וה הישן הפאשיסטי במינוח השתמש הוא
 אחוזת־ שהצמרת, ספק גם ואין — גנוז

במצי אם ספק אבל לכך. התכוונה הבלהות,
 לרצונם ספרד זקוקה בה ,1968 של אות

 אפשר לשנה, תיירים מיליון 16 של הטוב
אחורנית. הגלגל את להחזיר

ת1ברית־המועצ
בלב של מזל

אומץ־לב. להעריך יודעים ברוסיה
ש מי לכל שצריך, כמו פרסים, ולהגיש

מצטיין.
 שכלב־המשטרה פלא, גם אין כך משום
ה במיסגרת תפקידי־שמירד, הממלא גרישה,

לרוב. עיטורים קיבל האדום, צבא
 על עירנות. על אומץ־לב. על עיטורים

 על — ולאחרונה ולמעקב. לשמירה קורסים
 מוס־ בתערוכת־כלבים המצטיין הכלב היותו

קבאית.
 מאלו פחות לא רשמיות הללו המדאליות

ז׳וקוב. המארשאל למשל, שקיבל,
בברית־המועצות, לדבר, שיעז מי יש ועוד

י כלב״ של ״מזל על .

העולם בכל
רצו אך לו

 וצפון ארצות־הברית המשיכו בו בשבוע
 שי־ מיקום ועל כבוד על להתמקח ויאט־נאם

קרה: זה גם — חות־השלום
שמ סווארים אלפיים צעדו כלונדון, •
 של גירושו נגד למחות כדי וגזעניים, רניים

 מ־ שגורש פאולס, אנוך חבר־הפארלמנט
 השקפות בעוון השמרנית, ״ממשלת־הצללים״

גזעניות.
מלי־ היח־ניה הזמרת שרה בלונדון, •

גרישה
אומץ הוא אומץ

ל שירי־חופש טרפאלגר בכיכר מרקורי נד,
 הבריטיים, ששירותי־השידור שעה יוזן, מען

 תקדים, ללא כימעט בצעד נקטו ד,בי.בי.סי.,
ל יוון ראש־ממשלת של נאומו את שידרו
 בביתו הכלוא פאפאנדראוס, גיאורגי שעבר,
 לאנגליה הבריח ואשר הצבאית הכת על־ידי

המוקלט. נאומו את
 ראף הכומר החל בוואשינגטון, •

 לותר מארתין הכומר של יורשו — אברנאתי
ש ״רכבת־פרדות בגיוס — הנרצח קינג

 לקראת לוואשינגטון,״ עניים כושים תוביל
 שתיערכנה הגדולות, השחורות הפגנות־העם

במאי. 30—20 בימים האמריקאית בבירה
פורס ובמוסקבה כוואשינגטון •

 רצו אך לו כי המעידים, כלכליים נתונים מו
 לדאוג יכלו פעולה, לשתף המעצמות שתי
יחד. גם היבשות בחמש הרעב לחיסול בנקל

1600 הזה העולם

2 פני עזבה 0
 באייר ה׳ ר, ביום המדינה, הכרזת טקס תום ....עם
 בתל־אביב, המוזיאון באולם )1948 במאי 14( תש״ח

 הבנק, של הראשי למשרד העצמאות מגילת הועברה
למשמרת. בידיו והופקדה תל־אביב, הרצל, ברחוב
 כספם את כמון •רבבות מפקידים אלו נאמנות בידיים
 הבנק של השנים רבת ובמסורת בנסיון אמון מתוך

במדינה. והותיק הגדול
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