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זאב בנימין הד״ר המדינה, חוזה
 מהקונגרס השבוע ונזרק כמעט הרצל,

 בירו־ אלה בימים המתכנס הב״ה, הציוני
 הכינו הקונגרס פתיחת טקס לקראת שליב.

ב הרצל, של ענקי צילום־קיר המארגנים
 לפאר צריך שהיה מטרים, חמישה של גובה

 את העמידו כאשר האומה. בנייני במת את
 תפס שהצילום הסתבר הבמה, על הצילום

ועס נכבדים עשרות כמה של מקומם את
 מראש נקבעו שמקומותיהם ציונים, קנים

 לדיון מיד התכנסו המארגנים זה• במקום
 או הרצל — מי על עדיף מי להחליט בדי

 שבהם בקונגרסים כמו הציונים. העסקנים
 ברוב הרצל ופעם גם זכר, בחייו, השתתף
הבכו בהצגת . . הבמה על נשאר קולות,

ה חילק בן־חור, הסרט של החגיגית רה
 כזו בצורה המקומות את המזמין או גורל

 פרס, שמעון הבטחון, משרד שמנהל
 לסקוב, חיים רב־אלוף היוצא, והרמטכ״ל

 ההצגה כל משך זה. מאחורי זה ישבו
 מילה אפילו השניים החליפו לא וההפסקה

 החינוך, שר של ידיעתו חוסר . • . אחת
 שונים בשטחים שקרה מה על אכן, אבא

 כשר, למינויו שקדמה בתקופה בישראל
 פומבי עלבון להטחת השבוע אותו הביא
 בן־צבי. יצחק המדינה, לנשיא צורב
 המורים חטיבת בפני השבוע שהירצה בעת

 תקף המורים, הסתדרות של התיכוניים
 כדי התנ״ך. חידוני בולמוס את בלעג אבן

 של אפסותם את המורים בפני להמחיש
ה בתמיכתו כידוע הזוכים אלה, חידונים
 בפני השר קרא הממשלה, ראש של נלהבת

 מיוחד״: באופן טיפשית ״שאלה המורים
 באמצע סופית מם מופיעה פעמים ״במה
 ידע לא החינוך שר התנ״ך?״ בספר מלה

 נשיא על־ידי הוצעה הנדונה השאלה כי
ש אחרי . . . החידון למארגני המדינה
 כי הכנסת של הפנים בוועדת התברר
ה מפלגות נציגי בעזרת הצליחו, הדתיים
 לרבנות הבחירות לדחיית להביא שמאל,

 שמשון הד״ר חרות, ח״ב אמר הראשית,
 לח״כ סנה, משה מק״י, לח״ב יוניצ׳מן,

 אחדות־ ולח״כ ריפתין, יעקוב מפ״ם,
 ״אחרי :בר־יחודה ישראל העבודה,

 תרצו אם לגן־עדן, תיכנסו כבר אתם זה
 משה מפא״י, ח״כ . . . לא״ ואם בכך

 נוכחותו את נוספת בפעם הצדיק שרת,
 פאג״י, ח״ב של נאומו בעת זה היה בכנסת.
ב הכריז שלורנץ שעה לורנץ. שלמה

 ל־ מעל המתנופף לדגל ערך ״מה כנסת:
״אונייתנו . . שתי על המקפיד שרת, קפץ .

 ״רצית חריפה: בקר־את־ביניים בכנסת קה
 אחרת ח״כית . . . המתנוסס!״ לומר ודאי

 חנה יותר. נכבדה בבעייה השבוע עסקה
 ב־ במיוחד לבדוק טרחה המפא״ית למדן

 עבור שכר החזנים מקבלים זכות איזה
 מצאה גם לבסוף הכנסת• בבית תפילתם
 לה אמר לדבריה דעתה. את שהניחה תשובה

 ש־ בשביל לא שכר מקבל ״החזן אחד: רב
 שהוא זה בשביל אלא בשבת מתפלל הוא

השבוע.״ כל לומד
★ ★ ★

ך ר ד ה ב ק רי פ א ל
 דיין/ רות משנית מנהלת שהאם, בשעה

 ה_ גאבון במדינת אשר בלאמבריני שהתה
 אל" של הנודע בבית־י■,חולים אפריקאית,

ה היתד, הג׳ונגל, קדוש שוויצד, רט3
 כלכליות בבעיות שקועה דיין, יעל בת,

 יעל השחורה. ביבשת הן גם הקשורות
 באפריקה האחרונים החודשיים את בילתה

 על ספר לכתיבת ראשון כשלב המערבית,
 חלתה לפתע אולם שונות. בארצות הנוער

 עדיין, זוהתה שלא טרופית, במחלה יעל
 הרופא חום. להתקפות לה גרמה ואשר
 ארצות לשאר בנסיעות להמשיך עליה אסר

 קץ ששם דבר — הרחוק והמזרח אפריקה
 כבר בינתיים הספר. את לכתוב לתוכניתה

 שבכתיבתו הספר, חשבון על יעל קיבלה
 אותן — ניכרות מפרעות התחילה, טרם

 הבריטית. הספרים להוצאת להחזיר נאלצה
 למצוקה נקלעה היא לישראל, בחזרה עתה,

 ספרה להופעת עד — מסויימת כלכלית
 הפיתרון: ינואר. בסוף בנפחדיס, קנא הבא,
 תנאם משפחה, בענייני אז עד תעסוק יעל

 בארצות המאוחדת היהודית המגבית למען
 ל־ שקרה ממה נוסף סיפור . . . הברית

 ביקורו שנמשך בשבועיים כן־אמוץ דן
ל נכנס הוא אחד יום המועצות: בברית

ברו רמים, קולות שומע הוא ולפתע מלון
המו ידיעתו הארון. מתוך בוקעים סית,
 משפטים להבין לו א־פשרה בשפה עטת
״ להורג מחר להוציא ״צריך כמו: ת...  א

״ היום לאסור ״צריך או ת...  דן כשהחל א
 כי לו התברר הקולות, מקור את לבדוק

התבלבלו. בחדר ההאזנה מכשירי מרכיבי

וטרוחילו ריקה
ת ידידות מרחבי

 את ואילו הרמקול את בחדר הרכיבו הם
 . . . העיקוב לתחנת חיברו המיקרופון

 מנהל של נכדתו נולדה בו היום למחרת
 ביקר ריכנכך, זאב לודזיוז, בית־החרושת

 קיבל המאושרים, ההורים בבית רייבנבך
 פורסמו למחרת, משבץ. ומת התקפת־לב

 בעמוד האחת, מודעות. שתי הארץ ביומון
 בעמוד ואילו פטירתו. על הודיעה הראשון,
 מודעת־ פורסמה עתון אותו של האחרון

 שימחה . . . נכדתו הולדת לרגל ברכה
 של במעונו זאת, לעומת שררה, מלאה
 לוין, לאה הרקדנית, שאשתו, נלסון, רפי
 גם אבל במקצת, מוזר זה . . . זכר. בן לו ילדה

 ישראל משטרת של הארצי המטה שוטרי
 לכך גרם בבעיות־לידה. השבוע עסוקים היו

צפו היפהפיה, משטרה סמלת של הריונה
 ציבור ליחסי המחלקה מזכירת חץ, רה
 מאוד המתעדנת צפורה, המשטרה. של

 מאנשי ביקשה פחד, ללא הלידה בשיטת
 חומר כל למענה לגייס הנדיבים המשטרה

זו. בשיטה הדן אפשרי

★ ★ ★

ך ר ד ה ב ק רי מ א ל
השו הישראלית הזמרת זראי, ריקה

מרח להצלחה לאחרונה זוכה בפאריס, הה
 בר במיוסקול הופעתה עם בבד בד בית.
 רבות, כפיים מחיאות קוצרת היא שם בינו,

 ב־ בוזצות ערב מדי להופיע ריקה ממשיכה
 קרלוס. המפורסם הפאריסאי מועדון־הלילה

לחב מפגש מקום היותו שעם זה, מועדון
 המכובדים על נמנה פאריס, של הלסבית רה

 מושך צרפת, בירת של שבמועדוני־הלילה
 העולמית, הגבוהה החברה מיטב את אליו

 ביקרה לאחרונה האורות. בעיר המבקרת
ה מלבנון. רמת־מעלה אישיות במועדון

 הזמין הופעתה בתום כף. לריקה מחא איש
 התחנן אולם בדירתו, חומוס לאכול אותה
 עתיד שהפרסום כיון שמו, את תפרסם שלא

 ביקר אחריו במולדתו. צרות לו לגרום
ירדן. מלך חוסיין, של אחיו במועדון
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הטיבוע פסוון
ר >• ר שו מ ן ה מי י נ אי, ב ל  נימת לגבי מפא״י חברי של השלילי יחסם על ג

מפל כלפי בדבריו, דומה נימה חייבו לכן שקודם בעוד — לבון פנחס של דבריו
כפולה!״ פנחסנות ״זוהי אחרות: גות

ץ דן • *אמו  רעש, עושות המכוניות בארץ! רעש הרבה כך כל לנו ״יש :כן
אטום?!״ פצצת צריכים אנחנו מה בשביל — רועשים האנשים

ר @ ״ ד אל ה ר ש כ, י י היש האטום פצצת סערת על לרשימה בכותרת שי
טכסטיל.״ יהודי רק אוהבים ״הגויים ראלית:

קן • ה ש ן ה עו מ לי ש א ר ש  בעתודת משתקפת שהיא כפי לבון, ״פרשת ז י
עורכים.״ מהסייתגות סובלת שהעתונות הוכיחה הישראלית,

, דן • תן  ״הסטו־ העברית: באוניברסיטה הסטודנטים התאחדות יושב־ראש בי
 שהם שעה באלג׳יריה, המלחמה בענין פוליטית דעה להביע מוסמכים אינם דנטים
צרפת.״ של למעשיה אחראים אינם
ר 0 ״ ד ט ה ר כ ם, רו ציו א רוו  משפחת על אייכמן, אדולף של סניגורו ס

 עסק והבעל האח ליד ישבה האשד, טיפוסית. ארית משפחה היתר, ״זאת לקוחו:
יהודים.״ בהשמדת

ט • ר כ ס רו ציו א רוו ההוראה.״ את שנתן האיש הוא שלא טוען ״אייכמן : ס
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סיפורי-בדים
 מ־ שניים ישראלי אזרח תבע ףייכת״ים,

ו י נ כ ש  החדרת בהאשמת לדין, לשיכון ל
כ רוחני וגרימת־נזק לגופו אטומי זרם

מכך. תוצאה

היא החיים עץ
 ברית־המועצות עתוני יצאו מוסקבה, ף

 בעצי־אשוח השימוש למען ,^במסע־צלב
 הצי חג־המולד, לחגיגות פלסטיק, העשויים

 מכירתם עוד תורשה לא בקרוב כי הירי
זו. למטרה חיים אילנות של

 הישראלית, הזמרת הופעת על שמע כאשר
 במקום. להשאר או לקום אם ידע ולא נבוך
 אולם כף, האיש מחא הופעה כדי תוך

 מיד ועזב קם לשיר ריקה סיימה כאשר
 ערב באותו ישב לידו שולחן המועדון. את

ב ישראל, קול קריין ק ע ל, י צ ר ה ־  בן
 . . . מצוי הוא מי ליד כלל ידע שלא
בהצ ריקה זכתה המרחבית ההצלחה אחרי
ס ביקר במועדון גלובלית. לחה מ ד רד ר  ט

ליו,  הרפובליקה רודן של הבכור בנו חי
 של כרמטכ״ל גם המשמש הדומיניקנית,

 זכה מספר שנים שלפני הצעיר, זו. מדינה
 למסיבות־ההוללות בקשר עולמי בפירסום

 שמע הוליבוד, לכוכבות שלו ביאכטה שערך
 במיוחד — למועדון פעמיים וחזר ריקה את

 אותה הזמין לשיר, שסיימה אחרי עבורה.
ח בעלה, של האדיבה (.ברשותו לרקוד, יו

ן ) נ אי ר  מוסיקה חובבת שהיא וכששמע ז
 לילה, באותו עוד שלח דרום־אמריקאית

 שהביא — שלישו את אחרי־חצות, בשתיים
 מוסיקה של תקליטים שני ריקד, לבית

 סרוחיליו הביא עימו יחד דרום־אמריקאית.
 הגבוהה הקצונה כל את למועדון הצעיר

 הזמין ואף הדומיניקנית הרפובליקה של
ה בחזדילתו להתארח יוחנן ואת ריקה את

 במדינתו, מהפכה פעם תפרוץ אם פרטית.
 ישראל תזכה זו, מהזמנה נהנית שריקה שעה

ה . . . ראשון ממקור לדיוזח לנ  אי
א נ כי  לארצות־הברית, השבוע הפליגה רו

 דקות עוד כזמרת. להופיע מתכננת היא שם
 בנמל האונייה, סיפון על עלותה לפני מספר
 התברר שאלה. בסימן הנסיעה עמדה חיפה,

 מיסי־ לתשלום וחצי לירה חסרה שלאילנה
 במקום הנמצאים בין התרוצצה היא הנמל.

 שנהנתה לאחר רק הלודאה; להשיג כדי
 עלייתה אופשרה עובר־אורח, של מחסדו

 נשואי לסידרת מספר עוד . . . לאונייה
ת הפספורט: נ א, ע בי  החדשה העולה ל
 מלכת בתחרויות מועמדת שהיתר, מפולין,

מצ לדוגמנית והפכה המים, ומלכת היופי
להי כדי לאוסטריה, הארץ את עזבה ליחה,

לנעליים. וינאי חרושת בית לבעל שם נשא

היופי מה-םלכת
/ ב כי א ־ ל ת ״  ה־ עזיזה, אגודת הודיעה ך

תצלו תחרות על עזים, בגידול עוסקת̂ 
ב הפוטוגנית העזים מלכת לבחירת מים

יותר.

שווה גזירה
, ע כ ש ״ ר א כ  ב־ נשאל שתושב שעה ףי

שפט  לזכותו, להגיד לו יש מר, ^בית־המ
 סכסוו בעת בשכניו, בירייה שהורשע לאחר

 כיצד פעם לא ראה כי הנידון טען מגורים,
ש חשב בשיכון, משוטטים בכלבים יורים
 להפחיד כדי גם בנשק להשתמש לו מותר

בני־אדם.

אלה טרופים בימים
, ם י ל ש ו ר י  של החמש בן בנו פתח ל

 הוריו, למבוכת מסויים׳ מפלגתי ^״עסקן
 ״חברים, במלים: יום־ד,ולדתו מסיבת את

 אני שנה אלפיים מזה הראשונה בפעם
למסיבה.״ אתכם הזמנתי

' ' ל / ־ ־ ,

בבית מתהילה הצדקה
 ליי־ ג׳נם מסרה בריטניה, ףיליוורפוס,

ר כ  נשים, לקרן הישנים בגדיה את ^
 כי גילתה הביתה, שבה צדקה, למכירת
 החדשות, שמלותיה כל את גנבו פורצים
במכירה. הישנים חפציה את לרכוש נאלצה

ליגע מנוחה באה
א ף■  ה־ על־ידי שנדרש שעה **שכע,1כ

 צעיר תושב פנה מסים, לשלם עיריה —1
 כי מסביר הוא בו במכתב, העיר לאבות
 המולדת למען חובתי את שמילאתי ״לאחר
 כדי אורכה מבקש הריני שלישי, בן וילדתי

ציבורי.״ מאמץ אוסיף בטרם לנוח
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