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0 ״ ש 1 ח
ואולקוס □רווה מטריה,

 נייווארק בעיר העולם״ מלחמות ״וותיקי יי■
 לקלמנט שלחו הברית בארצות אשר

. י ל צ  של השלום ושוחר ממשלתה ראש א
מטרייה. :שי בריטניה,

 צ׳מכר־ שנוויל ״במקרה :ההסבר
 כדי מטרייתו... את לך ציווה לא ליין
 הסיניים״. הקומוניסטים את לפייס

 לחפש הורשתה שברית־המועצות אחר ■1
 יוסף מרשל היה פרם, בצפון נפט

 לסא■ שלח השבוע ביותר. נדיב סטלין
 הפרסי, השח כלת איספנדיארי, רייה
 כלולות. מתנת ערך יקר פרווה מעיל

 של הראשי נציגה מליק, יעקב *
 זה, לעומת היה, באו״מ המועצות ברית
 לב. התקפת : הסבה למיטתו. קשור

 ארנפט של גורלו היה ממנו טוב לא ■■
 בדלקת שחלה הבריטי, החוץ שר כווץ,
 על השמועות את שהגבירה רצינית, ריאות

קרובים. חילופים
 : כשורה הכל היה לא בישראל גם ■■

 כנראה, שנתיגע, אחר שדה, יצחק אלוף
 תל־ עיריית מועצת חבר :החדש בתפקידו

 ״בילינסון״. החולים בבית־ נותח אביב,
 ד.צ־ הבד שחקנית טיילור, אליזכט ■ס

 :נוקתה לא מבעלה, המתגרשת )18( עירה
 מכאוביה וגברו תיאבונה את שאבדה אחר

רא סימנים :הרופא קבע הארוחות, לאחר
אולקוס. של שונים

וקנס נתר בס נשיקה,
 רקדן ישב ברמת־גן, הצגתו אחר מ

 בתל־ ב״כסית״ דראפר פאול ד,סטאפ
 נשקה שיער, זהובת צעירה ניגשה אביב.

 נשק קם, נרתע, לא דראפר לחייו. על לו
הוא. אף לנערה

 ״זאת : כולה שהסמיקה הצעירה, פירשה
 שתי לה שילמה חברתה : הלקח התערבות״.

לירות.
 השם, בעל הפסנתרן איטורבי, חולה 6*

 החליט קולנוע, בסרטי להופיע המרבה
 :הנכון במקום נוספים כספים להשקיע
 צרפת, בירת בפאריס, שביקר שעה החודש,

 .38ה־ פסנתרו את רכש
■ בשח צרפת שלטונות דנו שעה איותה ו

 ,94ה־ בן הישיש פטן, ׳המרשל של רורו
ווישי. ממשלת בראש שעמד

 עולם למאסר 1945ב־ שנידון המרשל
 את איבד הגרמנים, עם פעולה שיתוף על

 ויותר. יותר ומתנוון זכרונו
 מושלה סטורס, רונלד סיר כאשר ■■

 עברית, יודע מזרחן ירושלים, של הראשון
 אשרת בבקשת בלונדון ישראל לצירות פנה

תשובה. קיבל לא כניסה,
לחייך, סכנה קיימת :הזהירו מקורבים

בישראל. תבקר באם
 האנטי־ בפעילותו שנתפרסם סטורס,

שיערתי לא ״מעולם :הצטער ציונית,
 בישראל״. לבקר עלי שיאסרו

 הטובים מידידיו אחד עמד שבוע באותו ■■
 שהיה מי אינונו, עיצמת סטורם, של

 בית של חקירה וועדת לפני תורכיה, נשיא
התורכי. הנבחרים

 קבלה :לו שייחסו האשמה את הכחיש
 לטובת שנאספו בכספים, ומעילה שוחד
שכתו ,1939 בשנת הגדול הרעש ניזוקי

איש. אלף 50 נהרגו ממנו צאה
 לא בהתנהגות כן, כמו נאשם, אינונו

 של הרכבת בתחנת בקלפים שיחק : נאה
 צחק הרעש, למקום שיצא לפני אנקרה,

התאבל. שהעם שעה ושתה
 :העיקרית אשמתו הוכחה שלא אחר

 (עשרת תורכיות לירות אלף 70 לקיחת
 למקום נסיעתו חשבון על ל״י) אלפים
ההאשמה. בוטלה — הרעש

 היהודי הסוחר סטנלי, סידניי ■
הל הבנק ומנהלי שרים ששיחד מלונדון,

 לשלוש בהיעדרו, בפאריס, נידון אומי
 פרנק אלף 50 של קנם מאסר, שנות

נוס פרנק אלף 50 ותשלום לירות) 50(
זילבר שרלם לחברו פיצויים פים

חייו. על שאיים שטיין,
לצר יצא לישראל, עלה שסטנלי אחר

 במשך זילברשטיין של בביתו התארח פת׳
 משפחתו בני עם ניקר 1 שבועות ששה

סוסים. במרוצי בתיאטרון,
 למארחו שלח לישראל חזר כאשר

הלי אלפים עשרת את לי ״החזר :מכתב
 ימים, שלושה כמשך ממני) (שלקחת דות

בחייך״. תשלם או

ומלח •ופי □■ימה,
 של עירייתה ראש טוכיהו, דוד ■יי

בחדשות. בלט שוב באר־שבע

 הזמי־ תעוסר,״ חובבות ״נשים כאשר
 :ההזמנה בכרטיס ציינו לנשפן, ניוהו

ערב. בבגדי להופיע מתבקשים המוזמנים
 במחנות מסיור כשחזר טוביהו, אמר

 ״לא :בנגב מנהלם שהוא ״סולל־בונה״,
 בגדי הם אלה — שלי בפיז׳מה אופיע
לי״. שיש היחידים הערב

 מנהיג ,67 נאני, פייטרו אמר ■■
 סגן שהיה ומי באיטליה, הסוציאליסטים

 למות. יבול אני ״עתה :הממשלה ראש
יפהפיה״. בסוציאליסטית פגשתי

,19 בולייארי, מרייה היפהפיה:
איטליה פרקליטי מטובי אחד של בתו

זמרת דמארי, שושנה
ורב עסוק מחשוף

 למלכת־ שנבחרה שם, בעל וסוציאליסט
שעבר; בקיץ היופי

אייזנהואר (״אייק״) דווייט כשאר ■י
 וערך גאלופ מכון הזדרז לאירופה, הפליג
הצ מצביא של סיכוייו הם מה :משאל
 ארצות־ כנשיא להיבחר האטלנטיים באות

? הברית
 של 280/0ל־ בהשוואה ,590/0 :התשובה

טרומן.
השיבו). לא 13(״/״

ב ד״ר של סיכוייו אולם ■יי  (״הצנע״) ר
 :עלו טרם הציבור, על להתחבב יוסף

המז הפועל של בטאוניו ״הצופה״, רעם
 בחזית החשובים השותפים והמזרחי, רחי

 כי לנו, נודע מוסמך ממקור :הדדתית
 מלוד בשבת טס יוסף, ,ד״ר התחבורה שר

 יחד בבוקר וחצי סשבע המריא לאילת.
 הצהרים, אחר וחזר עוזריו חבר עם

השבת. צאת לפני
 שמחאותיו גוש אבו יוסף כשראה ■■

ביותר. מקורי בצעד נקט מועילות, אינן
 שבכפרו, המשטרה תחנת לפתח בא

 וירה אקדח שלף ביתו, פעם ששימשה
עצמו. של בשוק

 את והעביר למקום, אמבולנס כשחש
 היה זה :הודיע לירושלים, קל הפצוע
 ארבעה של גירושם על מחאה מעשה
 אחראי עצמי את רואה אני אשר מלווי,

מוסרית. מבחינה כלפיהם
 שליד אביחיל, במושב נודע כאשר ■יי

העב הגדודים וותיקי יושבים בו נתניה,
 כי הראשונה, העולם מלחמת מימי ריים
 עומד הממשלה, ראש בן־גוריון, דוד

בנ להשתתף בשבט, בט״ו במושב לבקר
 בצורה ג. ב. פני את לקבל החליטו טיעות,

הניאותה.
 לחם עם לקראתו לצאת יש קבעו:

ומלח.
 התפקיד, הוטל שעליו המושב, שוחט

 הופיע. לא ב.ג. חינם, חיכה
■ ה כשהמריאה י נ ש  מצפת״) (״אני שו

, י ר א מ  לאמריקה, מלוד שעבר ה׳ ביום ד
 השאירה שנה, כחצי במשך תשיר שם

 נאווה, ובתה, בן־מנשה שלמה בעלה, בידי
 עצמה, של פסל ״במקום״, בתור ,6ה־ בת

 הפסל ע״י יום באותו כשי לה שהוגש
ג׳אנח. משה

אבי דמארי, יששכר הרב כשראה
 (של העמוק המחשוף את וסעדיה, שושנה
 עולם, של ״ריבונו :בתדהמה קרא הפסל)

ד אותו כסו
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