
ושמי טכס
ליבריה. נשיא לבין אשכול לוי שלה

 במסעו הממשלה ראש את ללוות נבחרה
 מלישכת בקשה התקבלה תחילה לאפריקה.

מוע שלוש תציע אל־על כי ראש־הממשלה,
 את יבחר בלישכה ומישהו לתפקיד, מדות

תע שהיא השיבה החברה ביותר. המתאימה
ה את ותשלח הבחירה, את בעצמה רוך

ביותר. טובה
 הפעם כי מיוחדות• הכנות חייבה הבחירה

 של רגיל בבואינג הממשלה ראש סס לא
 סטרא־ מטוס לו חיכה שמדקאר אלא אל־על,

חיל־האוויר. של משופץ טוקרוזר
 לוויכוח נושא עוד ישמש עצמו השיפוץ

 של שובו לאחר רק ייערך זה אך ציבורי,
ש רבים, אזרחים כי ממסעו. ראש־הממשלה

 בימים השיפוץ רעיון את לעכל יכולים היו
 כסף של גדול כשסכום עתה, רגזו כתיקונם,

לקימוצים. נקראים שרבים שעה דווקא הוצא
 לשיפוץ שהוצא הסכום כי נאמר תחילה

 מכן לאחר אולם לירות, אלף 45ב־ הסתכם
 גבוה זה סכום כי אחרים מקורות מסרו
לירות. מיליון לרבע ומתקרב יותר,

 בטיסה, המשתתף הגדול הצוות אנשי רוב
ש הדיילים שני חיל־האוויר. מאנשי הורכב
 וטסו צבאיים, מדים הולבשו לצוות צורפו

קיבלה זיוה גם מילואים. שרות במיסגרת
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מידידיה. אחד של בחברתו אוויה, מלון של

 נחמד. ״ממש הטיסה, אחרי לחברותיה, רה
והתלוצץ.* דיבר
 של בחלקה זה תפקיד נפל במיקרו, לא
 והאינט־ החמודות הנערות בין גם כי זיוה.

 בידיעותיה בולטת היא אל־על, של ליגנטיות
 היא הרצליה, גימנסיה כבוגרת ובהופעתה•

 למדה השפות יתר את היטב. עברית יודעת
 בירושה לה שעבר הכשרון בעזרת אהרי־כן,

 צרפתית, דוברת היא הספרדי. מוצאה עם
וגרמנית. אנגלית ספרדית,

★ ★ ★
מאושרות שד מניין

י9■^ ה נ מונ מ  אלה יתרונות זיכוה שנים ׳
׳  היתד, זיוה הראשון. המעניין בתפקידה ׳
נער־ כאשר בחיל־האוויר, רעננה חיילת אז

חאבויקאיות] במדינות במסעו אשבור רו׳ את ררוות

וצתה לא ודרים
אחות אטה

 ישראל את השבוע עניינו נשים ***תי
 בעתונים שהופיעה אחת הבלתי־רשמית:

וה לאפריקה, אשכול לוי עם שנסעה מפני
 אבל — בעתונים היא אף שהופיעה שניה
ל אשכול לוי עם נסעה שלא מפני דווקא

רעיי אשכול, מרים היא הראשונה אפריקה.
 זיוה היא השניה הממשלה. ראש של תו

אל־על. דיילת בכר,
 בהיר חום שיער בעלת דקת־גו, — זיוה
חל על לראשונה שמעה — ירוקות ועיניים

 הנהלת מטעם וחצי, כחודש לפני במסע קה
ה הדיילת תהיה היא כי לה, הודיעו החברה
 הצברית הממשלה. ראש של במטוסו יחידה

חשו אישים עם כן לפני נסעה כבר 26ה־ בת
 בן־גוריון דויד את שירתה היא מאוד. בים

 ראש־ בהיותו לארצות־הברית, טס כאשר
 בהיותו איתר, טס אשכול לוי וגם ממשלה,

סיפ־ מאוד,״ ידידותי היה ״הוא האוצר. שר

יש ביתן של הדיילות לבחירת תחרות כה
 היתה היא בבריסל. הבינלאומי ביריד ראל,
 המאושרות. מעשר אחת

היא מדוע להסביר בא שלה הרקע סיפור


