
 של הנוכחית מלכת-חמיס יצאה כהונתה, שנת תוף השנייה בפעם
 מצויירת בחוץ־לארץ. טוב רצון של לשליחות בינדר, זיוה ישראל,

זמנית ששוחררה זיוה, עלתה אירופה, רחבי בכל ארצות 19ל־ באשרות

 שנפרדה אחרי הרצל", ״תיאודור אונייודהפאר על זו, למטרה מצה״ל
 מסיפון שלום ניפנפה המכס, את עברה משמאל), (תמונה מאחותה
האוניה. צוות מחברי באלחוט שיעור וקיבלה אמה), ליד (כעמדה האונייה

אנשים
ע מו ש שו ל ן פירו בי ה ר

 המשיך בן־גוריון דויד הממשלה ראש
מסי בטכס שלו. התנ״ך בפרשנות השבוע

 מתוצרת הראשון מיסטר הפוגה מטוס רת
 בי בי:׳י טען חיל־האוזיר, לידי ישראל
 שלושת לפני חי הראשון הישראלי הטייס
 אליהו היה ״זה שנה. מאות ושבע אלפים
 חסרונו ברכב־אש. השמימה שעלה הנביא,

.אר::ה״ הזר שלא רק היה זה מטוס של . . 
 ראש־ השמיע בה הגמורה ההרות לעומת

המ השבוע טען פרשנותו, את הממשלה
 הוטלה כי שלו יצהק וחתן־התנ״ך שורר
 לקול־ הגיש כאשר דתית. צנזורה עליו

ה תחיית אמונת על משלו פירוש ישראל
 פרקי־היום הסברת לצורך בתנ״ך, מתים

 בטענה הרצאתו לו הוחזרה המתאימים,
אפש אין המאזינים, בציבור ש״בהתחשב

 שאינה דעה כל בקול־ישראל להביא רות
 המתים תחיית עיקר עם אחד בקנה עולה

. שביהדות״ .  שר־ השבוע נוכח כאשר .
 לישכת־ בפתיחת דיין מיצה החקלאות
 מיספר בפניו הושמעו לכיש, בחבל ההדרכה

 :דיין להם השיב יושבי־החבל. מפי טענות
 היינו ימינו של שיבת־ציון את ה׳ ״בשוב

 כתב אלתדמן ברחובות, רקדו :כחולמים
 בבוקר מתחיל הקושי אבל שירים, כך על

.כשמתעוררים״ .  דיין על מספרים אגב, .
 על־ נשאל צרפת, שגריר עם שנפגש שבעת

 השיב צרפתית. שומע הוא אם מלוזהו ידי
 מבין א־ננ■ אבל מצויץ. שומע ״אני דיין:

. אחת״ מילה אף . שנע חגיגי בקומזיץ .
 של לכבו־ו אביחיל, במושב לאחרונה רך

 של האבא שמכונה מי — ברץ יוסף
 דמותו עמדה שנה, 70 לו במלאת — הצבא

 באותו שסופרו הצ׳יזבאת במרכז ברץ של
 לעובדה בקשר מעשייה אחד סיפר ערב.

 כאשר :נכדים 15ו־ בנים שיבער, שלברץ
 אותם לקחו לדגניה, תיירים משלחת באה

 אחד ילד האורחים ראו במשק. לסיבוב
 ברץ,״ של הילד ״זה זה?״ ״מי ושאלו:

ה הצביעו ?״ זה ״ומי התשובה. היתר,
 ״ומי ברץ״. של הנכד ״זה אחר. על אורחים

 ,ברץ״, שלישי. על הצביעו י״ זה של אביו
 ושאל התיירים אחד תמה התשובה. היתד,

 ?״ לעבוד זמן עוד לך יש ״תגיד, : ברץ את
. .  מרים, ברץ, של אשתו כי אחד סיפר .

 בנים. שיבעה רק לי ״יש :כנגדו טוענת
ל מחוץ תמיד יוסף אבל תריסר, רציתי
. בית״ .  בחיים, שנותרו השומר וותיקי .

שו מישראל מיכתבים לאחרונה קיבלו
ה מוזתיקי הוא אף כפר־גלעדי, איש חט,

בבית מקום הזמנת :המכתב נושא שומר.
 מקומות להזמין ״יש בכפר־גלעדי. ר,קברות
 :ותמלא ״בית־הקברות שוחט, כתב מראש״,

 על ימים חודש תוך יודיע שלא ומי והולך
 זכותו את יאבד במקום, להיקבר רצונו

הד חברי־הכנסו: שלושת .. לעולמים״
ל הפארלמנטר־ת במשלחת שנכללו תיים,

 כיוון נסיעתם על ומתחרטים כמעט לונדון,
 הם בהם והסעודות הפנים קבלות שברוב

מורכב כשר, לא אוכל מוגש משתתפים
 עולמה ישעיהו, ישראל של תפריטם
 כמה מזה בןימאיר ושמעון לורנץ,

. ותפוחי־עץ עגבניות מחסה, ימים . אח .
 מפא״י סיעת ראש גוכרין, שעקיכא רי

 בבי־ז־ברל שנערך בסימפוזיון טען בכנסת,
׳משע פרובינציאלית בארץ ״העתונות כי

 נפגע עצמו את דבר העתון ראה ממת״,
 ״יש :תגובה לפרסם מיהר מאוד, עד ונעלב

 העתון, עורכי על המכביד אחד מדור עוד
 הנאומים. מדור :כאחד וקוראיו סופריו

 בעתונות זה משעמם חלק של צימצומו
להד לחצם במידת — עצמם כנואמים תלוי
 בהרחבה דבריהם פירסום דבריהם. פסת

 אם יומית, בעתונות מוצדק אינו יתירה
 היה שיעמום״. מקוראיה למנוע חפצה היא
 ש־ המקפיד גוברין, לעקיבא ברור רמז זה

בדבר. במלואם יידפסו נאומיו

★ ★ ★
ן בי ה שו ל ח פירו ו ל ס ל

 לזיוה השבת אירעה נעימה בלתי תקלה
 רח־ לקראת שהתכוננה שעה שפיר־רודן,

 רמת־ מלון בבריכת רבת־רושם צת־שבת
 החדיש בגד־הים את במיוחד גיהצה אביב,
 לטלפון. לפתע נקראה היא זו, למטרה שלה

 השאיר המגהץ כי זיוה נוכחה כשחזרה,
. בבגד־ים גדול חור . או המבקרים שני .
הש ערכו מלבין בר ורב קיסרי רי
 בניידת־משטרה. תל־אביב ברחובות סיור בוע

לה הוועדה כאנשי להם ניתנה זאת זכות
וה החינוך משרד שליד נימוסין ליכות

 המיבצע מהלך אחרי לעקוב ,כדי תרבות,
 עצר לטיילת, בהגיעם ד,בריונות. לביעור

השוט בפני התלונן הניידת, את צעיר זוג
 ביטניקים שלושה על־ידי הותקף כי רים

 הביעו המבקרים שני לבחורה. שנטפלו
 אולם בחיפושים, להשתתף חפצם את מיד

 לתפוס המשטרה הצליחה לא עזרתם, למרות
 השוטרים, אחד להם העיר הבריונים. את

לה חוכמה לא ״זאת : במיבצע .שהשתתפו
 אחר־ תתפסו, קודם הבמה. על אנשים רוג
. להעניש״ זכות לכם תהיה כך .  כאשר .

 החשפנית של משפטה להתברר השבוע החל
 בהצגת־עירום הנאשמת אלקיים, תמר

את שראה השוטר כי התברר רשיון, ללא

 נוכח באולם להעיד. יכול ולא חולה הצגתה
 נקרא אשר מלחי, משה מפקח־המשטרה

 לקרוא סירב התובע אולם להעיד. הוא אף
 הצגת־ היתה ״זאת לשופט: בהסבירו לו,

 אבל מלחי, המפקח גם ראה משהו עירום.
. הכל״ את לכסות יוכל אם יודע אינני . . 

 הזמרת לאחרונה זכתה מרחבית לאהדה
 הושמע אורלוגין לןול שירה זראי. ריקה

 של כבקשתך בתוכנית בעברית לאחרונה
 שמה את מזכיר כשהקריין רמאללה, ראדיו
. השיר כמבצעת המלא, .  אהדה בפחות .
ש שעה לבנת, 'צולמית הזמרת זכתה

 ב־ לבתי־הספר מיוחדת בתוכנית הופיעה
 של לשפמו המוקדש שיר שרה קול־ישראל,

 לתאר הבא קטע זד, בשיר ישראלי. אזרח
 בד כדי עד השפם של ועוצמתו גודלו אח

הד לדעת״. דודי עצמו את איבד ״שעליו
 ״הלא. : דבר עורכי את מאוד הרגיז בר

 על לכתוב שלא ד,הליטה העורכים וועדת
 שמת אלא לדעת, עצמו את שאיבד פלוני

. טראגיות״ בנסיבות .  התעסקה בתוקפנים .
 (ישי). שרז יעל — נוספת זמרת השבוע
 בעלה עם יחד לאחרונה שפתחה הזמרת,

 ב־ הלןטנות השעות מועדון את הפרסומאי
 הבחינה, שבצרפת, ישן תורכי בית־מרחץ

 המנסה בגבר לנתניה, בדרכה שהיתר, שעה
 לעזרת מיהרה יעל .10 בת ילדה לתקוף
בעז אחריו רדפה הגבר, את הניסה הילדה,

ול לתפסו עזרה בכביש, שעבר טנדר רת
. למשטרה מסרו .  על חריפה בהתקפה .

 פטלמך נחום הלאומית הנבחרת כדורגלן
 הנרי פתח־תקוה, הפועל מאמן השבוע יצא

הק כמאמן מתפקידו שהתפטר גיבונם,
 טען עסקניה. עם חילוקי־דעות עקב בוצה,

 את העבירה שההצלחה ״נוכחתי :גיבונם
 הוא כי הרגשתי אחת לא דעתו. על סטלמך

 זכה אחר כששחקן נפשו לעמקי עד נפגע
 מאושר היה שסטלמך זכורני לתשבחות.

 זכה תל־אביב, מכבי חלוץ לוי, כשדפי
קטלנית.״ לביקורת

החי
הכבוד! בל

אן ך• ו, פ נ י  הודיעו, ארצות׳,ברית, די
המו העיר, מישטרת של השק״ם ,חנות *1

 לתורני־הלילה העוגות ואת הקפה את כרת
חוד מזה כי הכבוד״, ״שיטת לפי בהקפה,

השוט ביותר: הקטנים להפסדים זכתה שיים
 64ו־ דולאר 15 עבור רק מלשלם נמנעו רים
 אותה ידם, על שנסחבה סחורה של סנט
עת•

★ ★ ★

שבמותו ארסי
 הקרקע מן נדוש הגיח תל״עדשים, ף*

ת א פ מ  תאורה, עמוד על טיפס החום, ^
 שדות־ את הבעיר לקצר, גרם התחשמל,

 המשק. ביבולי יציני, לנזק והביא הסביבה
★ ★ ★

בלתי־רצויה אישיות

 כללית בהלה פרצה קריתישמונה, ף*
מקו מגדת־עתידות של נבואתה ״עיקבות1
 ביולי, 14 ביום יחול העולם סוף כי ת,מ

 רבים, עובדים של להפסקת־עבודתם גרמה
ה כרזות לפירסום ברחובות, להתקהלויות

 ולהתפלל להסתגף העיירה מתושבי מבקשות
הגזירה. רוע את להעביר כדי

ידידותי טיפול★ ★ ★
 מוראלם, טומאם טען טכסאם, לארדו, ך*

 בגופו פעמים שבע שיירה בכך הנאשם ,*1
 ראמירס כי אותו, והרג ראמירס רייס של

 להבהיל אלא רציתי ולא בנפש, ידידי ״היה
במקצת.״ אותו

השבוע <ןי1פם
 ביקורו בעת ,ברית־ד,מועצות ממשלת ראש ברושצ׳וב, ניקיטה •

 אם סביבם. שהוקם הרעש כל שווים אינם תושבי־ברלין מיליון ״שני באוסטריה:
 מסוגלים היו הם קטן, מאמץ־יתר לעשות הרוסיים הגברים מצד מבקש הייתי
שנה.״ תוך אנשים של כזה מיספר לייצר
 — לעתונות גמור חופש יש בארץ :בףגוריון דויד הממשלה ראש •

צנזורה!״ שום בישראל אין
בעצמנו.״ ונשלוט — בים נשלוט באוויר, ״נשלוט :בן־נוריץ דויד 9
 בקבלת־הפנים בלונדון, שנשא בנאום אלמוגי, יופןז מפא״י מזביר •

 עריסת היא ״ישראל הישראלית: הכנסת למשלחת הבינפארלמנטרי, האיגוד של
הדמוקרטיה.״ עריסת היא שבריטניה כשם המערבית, התרבות

 צמר־ על שחל היטל על בכנסת בדיון קרגמן, ישראל מפא״י ח״ב 9
 קיבלו ושטיפת־כלים, מיטבח בעבודות המנוסים הכספים, וועדת ״חברי פלדה:
בצער.״ זה היטל
קי של אברהם המשורר • פ נ  בעוד רעים, הורים נגד מרדנו ״בדורנו :ו

טובים.״ הורים נגד מורד כיום הצעיר שהדור
 מורה פעם אף ראיתי לא ״בזמני, :גורלא יהודה הסופר־המורה •

היום.״ באמצע ברחוב שהלך
ח @ ק י  בן־גוריון: עמום במשפט פסק־הדין על ו, אירס״ תיק חשוד ירקוני, שי

 וזאת משפטית, מבחינה והן ציבורית מבחינה הן במשפט זכה בן־גוריון ״עמוס
העליון.״ בית־המשפט של הערותיו חרף
 ״הדרך שפיר: זיוה על איל־יום, הערבית בשפה ביומון שאבי, פואד ©

 הקוצים על אותם זרקה בגדיה, את פשטה. שפיר זיוה קוצים, זרועה להוליבוד
להיפגע.״ מבלי למטרה והגיעה

ע, נ מו ט ס ו  א:־ נמלכו ודר,ברית, ארצו ו
ב מקומי מועמד של ^שי־מטה־הבחירות

 את הנושאות כרזות־ענק להסיר פקדו דעתם,
 הצבע !ג׳קיל לד״ר תידמה ״אל הסיסמה:

 הייד!״ ריצ׳ארד המועמד עבור
במזל־טוב★ ★ ★

 שבשדה !,בוק מכון עובדי הציבו לוד, ך■
ה המודעות, לוח על הודעה ,תעופה

 להשתתף המשפחה ״קרובי כל את מזמינה
 פוגה־ — הנולד הרך של המילה בברית

הישראלי.״ מאגיסטר
בלתי־חוגגת התחרות★ ★ ★

 השתכרו ארצות־הברית, ריצ׳מונד, ף*
 מכונות המוכרים סוכנים־נוסעים שיבדה —1

 תחרות־מחירד, לערוך החליטו לשאיבת־אבק,
 דלתי על נתדפקו בוקר, לפנות 4,30 בשעה

 ביריות אותם לפזר שנאלץ פמברתי ג׳ון של
אקדח.

★ ★ ★
הפשע קורבן

ה, ך* ו קו ת ״ ח ת  די־7 חדר שפורץ שע,, פ
ה, ת ר  ,55 בת אשה עליו התנפלה ^

 היכתה מעורערת, בריאות כבעלת הידועה
 אחריו, רדפה צעקות, הקימה בנעל, אותו

 להימלט באקדח המזויין הפורץ את הכריחה
 לעזרה. קריאות משמיע כשהוא הבית מן

מזהיר עתיד★ ★ ★
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