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 .ארץ לעבר הסמלית, בירייתו שהתפרסם
לארץ, הערבי הלגיון פלישת ביום ישראל,

 החדיש האקדח : הנאותה במתנה השבוע זכה
הברית. בארצות שנוצר ביותר

ערב, מלך אבן-סעוד, הוותיק, ליריבו —
),71( הגבוה גילו למרות אחרים. עיסוקים היו
 1100 של במחיר בשמים מי קנה התעצל, לא

י הרמונו. לנשי לירות
 אמי פאן בעולם הגדולה התעופה חברת —

 לוד של לרשותו העמידה איירווייס ריקן
 את הברית, בארצות המבקר בן־גוריון,

 ממשלת ראש מנהלה. של הפרטי מטוסו
 מנועים, (ארבעה המטוס את קיבל ישראל
משרד, אוכל, חדר שינה• חדר תאים, ארבעה

 אלף עשר חמשה בכך חסך אורחים), חדר
 שהיא לכן, קודם שהודיעה לאל־על, דולר

ג׳י. בי. לרשות מטוס מעמידה
בפעי שהצטיין לאם, ד״ר של במקומו —

 שדיבר בכך והצטיין בכנסת מחוקקת לות
 בלום כפר איש כאש, רפאל יוכנס לעניין,

 לשם כנראה, מפא״י, של הצעירה והמשמרת
המפלגה. צעירי בקרב הרוטנים השתקת

ה במסדר עברו, פועלים שמיליון שעה —
 שעמד, סטלין יוסף לפני במאי, ראשון
 שליד הגדולה, המסקר במת על הדליל, בגשם

מוס של האדומה בכנר לנין, של המוזליאון
 חיל מטוסי מאות שלוש מעל חגו קבה,

 הגנרל :הלהקה מפקד הסובייטי. האויר
המרשל. בן פטלין, וואסילי

המטו ספקי גדול מפרשמיט, ווילי —
 אחר :בפעילות פתח הנאצית, בגרמניה סים

 מאז האחרונות, השנים שש משך שהצטמצם
לד יצא מוכנים, בתים בייצור הרייך מפלת

 בית להקמת בגישושים פתח אפריקה, רום
דחף. למטוסי חרושת

מהרג־ נגמל לא רמז, דוד החינוך, שר —
 ביקר כאשר ובלשן: התחבורה כשר ליו

 שם במקום, קבע, הירקון שפת על השבוע
 הידועה השטוחה, ה״חסאקה״ לסירת עברי
קי שני במרחק ממסעותיהם תל־אביב לבני

 לשימוש). ניתן עוד (כאשר הים מחוף לומטר
חמקה. : החדש השם

ם. בי ל שטיחי□ כ□□׳□. צ
ף סו ב ל  סגן גרומיקו, אנדריי הביע -
הז הגדול. חששו את הסובייטי, שר־החוץ

 בקוריאה מקום די יימצא ״לא :בפריס היר
 אם האו״ם), חיילי קברות (על צלבים להצבת

לקרבות״. קץ יושם לא
 לי, טריגווה או״ם, של הכללי מזכירן —

ה במזרח ביקורו בעת זמנו. את ביזבז לא
 את ערביות מדינות לשלוש הזכיר תיכון
 56—עיראק :לאו״ם מסיד,ן, בתשלום חובן,

 —מצרים דולר, אלף 41—סוריה דולר, אלף
דולר. אלף 37
 נושא ארצות, ושתיים עשרים שעבר אחר —

 אחד, במקום אותו שיעכבו בלא או״ם, דרכון
 של המשפטי היועץ פלד, אםרהם זכה

שיי במסעותיו או״ם למזכיר שנלווה או״ם,
 רק בירושלים. או״ם מטה :המקום עצר.

 מזכיר אסקרטח, פכלו של התערבותו
 פלד, של עצירתו את מנעה הפיוס, וועדת

לתעודותיו. האמינו שלא או״ם, שומרי ע״י
ב התיכון המזרח ליהודי המחלקה מנהל —

ל, יעקב היהודית, סוכנות בכ רו  עבדקן ז
 את לרכוש חדשה דרך מצא מפ״ם, ואיש

 הוא בניהם שאת דתיים, הורים של אימונם
 את בנוכחותם, בודק, הוא :לישראל מעביר
בתלמוד. בניהם ידיעות

ל באמזד — לונ קו רג׳ ה וי. ג׳ו או ס  בו
 הסורית־ישראל, הנשק שביתת ועדת יו״ר

ש הכריכים מן טעם החוץ, שר לבית נזדמן
 לכריכיב בטעימותם הישוום שיבחם, הוגשו,

נק — הכריכים מילוי : צדק הוא פריזאיים.
כשר. צרפתי ניק
 בתל- בחווילתו החוץ, שר של אחר אורח —

 אלכסנדר סיר גן, רמת שליד בנימין,
הת בישראל, בריטניה ציר הולם נוקם

 החווילה, בגן הקצוץ העשב ממדשאות פעל
 קבע ״לעתים״, אנגליה. בגני למקובל בדומה
לונ מפרברי באחד נמצא שאני לי ״נדמה
דון״.

 המשמש למוות, הנידון מזרחי, יעקב —
 המתנהל השני הרצח במשפט אישי סניגור

״אי : לשופט העיר סבלנותו, את איבד נגדו,
 (כי המשפט בבית להופיע כלל מחוייב ני

 כי העניין, את זרז למתת), נידון כבר הוא
 לירושלים קרובות לעתים לבוא לי קשה
 ואני תל־מונד) בכלא למתת הנידונים (מתא
(הנא רסיבר פנחס למען רק זאת עושה

 הסבל של — השני לרצח בשותפות שם
עצמו.״ על להגן יודע שאינו לוי), יצחק

מו על שמועה הופרחה שנה שלפני אחר —
(מלכות מרטץ הפרופסור של עמדותי
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