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א תיתח־ני. ה ל א מ ח
 ברית״ אזרחי רבבות ישבו שעבר בשבוע
 לבשורה חיכו מקלסי־הרדיו, ליד המועצות

מחי הורדת :אפריל ראשית של המסורתית
 ה־ הרפובליקות קהליית ברחבי כללית רים

סוציאליססיות.
 הודעות באו במקומה באי.. לא הבשורה

 יצאה סובייטית משלחת :לגמרי אחר מסוג
 בשר טונות אלף 50 להזמין כדי לפאריס

הדרו לאמריקה יצאה אחרת משלחת קפוא.
 אחרים, שונים מצרכי־מזון הזמנת לשם מית,
 מצרכי כמה על פיקוח הוטל בשעה זבה
עצמה. רוסיה בתוך חיוניים מזון

 מאבק־האי־ של במקצת מאיחר ד־ד זד, היה
בא בברית־ד,מועצות. השלטון בצמרת תנים

 ראש־הממ״ מכם מאלנקוב גיאורגי ירד שר
 אי־הצ־ לירידתו הרשמי הנימוק היה ת של

הסובייטית. החקלאות בפיתוח לחתו
 :האמיתי הנימוק את ידעו הפרשנים אולם

 חרושצ׳ב של לדרישותיהם התנגד מאלגקוב
וה הכבדה התעשייה את להאדיר זבולגאנין
 וסחו־ המזון תעשיית חשבון על מלחמתית

 כת של נצתונה לאחר עתה, רות־הצריכה.
 אל הכנטות״המדינה כל הוזרמו בולנאנין

ה על לוותר נאלץ היה האזרח התותחים.
רב. לזמן אולי מפאר״

צרפת
ת א ב ב ר ח ב ו

פצ־ תעשית לחיסול ההכנות עם בבד בד

החי
ל צ מנ צר ה ר3פ מנ ו
 לכשדרש עשיר פרדסן נדהם ברחובות,

 נסיעה עבור לירות שלוש נהג-מונית #פנו
שהס לאחר ושילם נרגע בזעקות. פרץ קצרה,

 הכסף זה שלך, הכסף לא .זד, : הנהג לו ביר
 בחצי־מש״ בפרדם אצלך עובד אשר אחי, של

נורת.״
מירד■□! הינהרו

 שלום את משוטט כלב נשך בתל־אביב,
 לבדיקת הועבר נתפס, החמש, בן פרידמן

 נדבק הכלב כי שגילה משטרתי, ווטרינאר
הבחי שאר מכל בריא קלה, בחצבת הילד מן

נות.
תולה ת ח ר ה דו

 מסע־ בשעת ארצות־הברית, בלקסינגטון,
 החתן, של מכוניתו התנגשה לכנסייה, חתונה
 אלים הכלה, של במכוניתה לינקולן, סטיבן

 מכוניתו את הפכה לאחור, ניתרה פוגטיאק,
ססיודבייקר. ג׳ורג׳ הפרוטסטנטי, הכהן של

א*נות־רונ>מן
לוטמן, ישראל את המשטרה עצרה בחיפה,

 גדר במרות בעתלית שקנה במזכרות, מכל
 במסגרות אותם שיבץ גבישי־מלח, של לות

 מזכרות בתור לתיירים אותם מכר נחושת,
סדום. של מתר־חמלח
ש ל חופ ב ו מ
ה השלטונות הציבו גרמניה־צרפ* בגבול
 ארץ מתחילה .כאן :ענקי שלט צרפתיים

 :יותר קטן שלט אליו הצמידו !׳־החופש
ד׳ בהחלט אסורה .החניה
ה מצה מריב ו

 בריב מפ׳׳מית לקוחה נכנסה בפתח־תקיווה,
 לקנות! לך, שהציע שלה, החנווני עם סוער

 אותו חירות. בית־החרושת מתוצרת צדת8
לתנועודהחירו* השייך למפעל משבה

ה קנ ס מ ת ה שי מע ה
כנו שעצרה המשטרה, גילתה בתל־אביב,

 הוד העבריינים כי צעירים פורצים פיית
הוצג בו ירנן, בקולנוע הפעולה לפני אספו ;

משתלם. אינו הפשע הסרט
ד ש א אינו ה ד ו

 המקומי המנזר אם טענה קארלו, במונטה
 הנזירות אל מדבר השטן כי המשטרה, לפד
ה גילתה כאשר הופתעה בלילד״ לילה מדי

 מאר בקעו שקילות־השטן :המשטרתית חקירה
 נערכו בו למנזר, הסמוך הקונצרטים לם

ידועות פריסאית תזמורת של חזרות

 ראש עשה צרפת, של והמימן האטום צות י
 להפיכת נוסף צעד פור אדגאר הממשלה

 :ימי־שלום של למכשיר הצרפתי הצבא
 ילמד לפיה תוכנית, עיבדה צרפת מפשלת

 המגוייטים הטירונים, אלף 250מ־ אחד כל
מועיל. מקצוע בשנד״ שנה מדי לצבא

 מער טכניים בבתי־ספר יתנהלו הלימודים
 יזכו הצבא, על־ידי במיוחד שיוקמו לים,
 על יוכרו אשר בדיפלומות, הלומדים את
 של והפרטיים הציבוריים המוסדות כל ידי

 הצבא יחידות מרבית כן, על יתר .צרפת.
 נרחבות, ציב-ריות בעבודות יועסקו הצרפתי

 ציבוריים גדם הקמת כבישים, סלילת כגון
 מר כוח. ותחנות סכרים חולים, בתי ובניין

 חרבם את יכתתו אשר שהחיילים, מאליו ח
מתאימה. משכורת יקבלו לאת,

 תוכניתו על להגן פור התאמץ השבוע
 המקצועיים האיגודים ראשי התקפות מפני

 האבטלה. גידול מפני חששו אשר צרפת, של
הצר בית־ד,נבחרים מצירי אחד אותם ניחם
 בדרכי פור ילך בקרוב דאגה, .אל : פתי
 אתו תלך והתוכנית — מנדס־פראנס של

יחד.״

1הוד
ח ש9ח ר א קו ה

 לארצות־ ויצואם ההודיים הרחום קופי ציד
 נגיפי לחקר רבד. במידד, סייע אשר הברית,

מח חולל ,0ו׳י הזה (העולם שיתוק־הילדים
 הדח אנשי עצמה. הודו בתוך חריפה לוקת

 נמרצות מחו הצפונית בהודו הבודזדסטית
 קיבלו לעומתם הקדושות. החיות ציד על

 בקבל ציידי־הקופים את ההודיים החקלאים
 חוצפתם אשר הקדושים, הקופים :מצילים

רב של נזק השנה גרמו לשנה, משנה גדלה
 ניתרו ממשלת ולמטעים. לשדות לירות בות
 הירי־ המתנות שני בין לפשר כיצד ידעה לא

בי*

 1 לפשרה ראשון פתח נפתח שעבר בשבוע
 בירתה אנוראדהאפורה, העיר מנכבדי אחד

מקו הצעה העלה בידהה. דת של העתיקה
״ל הממשלה בשירות שיעבדו ציידים : רית
עדי ברוב אותם יעבירו הקופי* אח כדו
 לחיות נחשבים הם אין בהם למחוזות, נות

 ללא אותם לייצא יהיר, אפשר משם קדושות.
פוליסיי* סיבוכים כל

הארץ כדור
ו נ ש * מ ט מ ואים3ה

 שבא ג׳וקס, לואי במוסקבה׳ צרפת שגריר
 המחסור כי סיפר במולדתו, לביקור השבוע
 המועצות בברית כיום השורר ביותר החמור

ה הגיע לדבריו, במטאמאיס. המחסור חוא
 אפילו מטאטא להשיג אפשר שאי כדי עד מצב

השחור. בשוק

ח בו חון־ צ נ
 שתי : השבוע של ביותר המוזר הדו־קרב

 סונקליי, העיירה תושבות צרפתיות, נשים
 זו העליבו ז׳וליין. סרזר, ה ומר לובה אלים

 בעזרת קרב לערוך החלימו בפומבי, זו את
 בץ היו* לאור נערך הקרב כבדו* אלות

 בנר מינקליי, של העתיקה הטירה חורבות
ל עין כהרף המחיים צופים, אלפי כחות
במה יריבתה את מרזה מריה שהממה אחר

 במקום בו נעצרה המנצחת הראשונה. לומה
תקי באשמת לדין הובאה המשטרה, ידי על

פה.

ו ־ ת ו נ מו ח ח ד ג ר מ
לונ פומבית מכירה בעת : החודש תגלית

 של הפרסי התמונות אלבום נתגלה דונית
 הוצאה אשר הארי, מאטד, המפורסמת המרגלת

האל .1917 בשנת הצרפתים ידי על להורג
 חייה על רועים בלתי פרטים המגלה בום
 לאיש, נמכר לא עדיין הרקדנית־המרגל* של

ה המוזיאונים אחד ידי על כנראה, ייקנה,
טיי* בת

זתיןני-דמבונ
 כי נתגלה או״ם על־־די שנערך בסקר,

 בעולם הראשון במקום עומדת ארצות־הברית
כ יש לאמתקאים מכוניות״המשא.1 בשטח

 כס־ — ות־משא מכינ מיליון 10 של צי יום
 מלחמת־העולם לאחר להם שהיה ממה ם ליי

השני*

 הבא! בשבוע זה במקום יפורסמו השאלות

 מטת ־־ הפרוגרסיבית המפרגד.
ההסברה מחרקד! ־־ הבחירות
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