
האחויס העיתונים כל את נימים העלימו ב״דך, השבוע הוביעו ארה סקופים
 בעריכתם לגמרי, דורש מסוג העתון ״דף(״,

 למסירת מכשיר הוא הזה" ״העולם עורכי של
 כשיא ומוגשת תמציתית מהירה, אינפורמציה

הקיצור.
ביו המושכת כצורה המוגשת אינפורמציה

מעניי ותמונות פולטות כותרות כעזרת תר,
אינפורמציה. - לכל מעל אך נות.

 כלעדית אינפורמציה מאד קרוכות לעתים
 אינפורמציה ״דן?" מגיש מקרים מאד וכהרכה
האחרים. העיתונים לפני רכים ימים חשובה

 מגליונות הלקוחות הכאות, ■הידיעות כל
 כ״דף" הופיעו האחרון, השבוע של ״ד!?"
 אחרים. כעיתונים שהופיעו לפני ימים מספר

נאצר★ ★ ★
ה ס התאבד ני ל

במרחב. ביותר הכמוס הסוד זהו
 שחזרה מוסמכת אישיות מפי לפאריס, אמש הגיע הוא

אחר. ממקור אישור שום לו אין אולם מקאהיר. עתה זה
 מייד להתאבד עבד־אל־נאצר גמאל ניסה אישיות אותה לפי
בטל שלו המפורסמת ההתפטרות הודעת את ששידר אחרי
רעל. באמצעות זאת עשה הוא מצריים. של וברדיו ביזיה

 הרופאים מועד. בעוד הדבר את גילו המקורבים עוזריו
חייו. את הצילו לביתו שהוחשו

 השלטון, בצמרת ערב באותו עוד נפוץ ההתאבדות דבר
 הרגשני הסיגנון מכאן ומהירה. עמוקה ריגשית לתגובה וגרם
הפאתט הקריאות את והשדרנים השלטון ראשי שידרו שצו
לשלטון. עבד־אל־נאצר להחזרת יות

 לא כאשר יותר, רחב בחוג ברמזים נודע ההתאבדות דבר
 מועצת־ באסיפת כמובטח, היום, למחרת עבד־אל־נאצר הופיע

 כאילו השמועה אז הופצה העוקץ את להקהות כדי האומה.
עבד־אל־נאצר. של ידידו עאמר, עבד־אל־חכים הוא המתאבד

 דוצה חוסיין★ ★ ★
נפרד שלום

 רדיו־ בעוד :המדינית מהמערכה האחרונה הידיעה
ישראל, לשלטונות להתנגד הגדה לתושבי קורא עמאן

 קול השמיע לא בצהריים׳ אחת בשעה בשבת
החדשות. את ישראל

במלח גם קורה: שזה הראשונה הפעם זו היתד.
שעה. מדי המתרחש, על ידיעות שודרו מה

ה מסירת האחרון, ברגע נאסרה, בשבת אבל
ידיעות.

פר־ למסור עמד ישראל קול האמיתית: הסיבה
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 ״ראשי במילים פתח הקריין החדשות. שודרו — דה
 בין מלא לאיחוד היום קראו העבודה ואחדות מפא״י

המפלגות.״ שתי
ביש היא האחרון, ברגע צונזרה, שהידיעה לפני

לאלתר. מלא, איחוד על רה
★ ★ ★

תר לחיילות  מו
תל ת־יופי היו מלכו

לחתיכות. ״כך הצבא אמר סוף סוף
 מלכות- בתחרויות להשתתף לחיילת היה אסור השנה עד

 — לחוצלארץ לנסוע לזוכות נתנו שלא בלבד זו לא היופי.
צווי־תנועה. קיבלו לא לתחרויות לנסוע שרצו החיילות
 ביום שתיערך היופי מלכת בתחרות הכל. השתנה השנה

 בשרות חיילות — הראשונה בפעם תשתתפנה, בתל־אביב ה׳
וקבע. חובה

 את יבדקו הקצינים גמור. בסדר שיהיו אחד: בתנאי אבל
 — בסדר היתר, התנהגותה ואם המועמדות. של האישי התיק

 _ ליאו _ ולהפך מזלה, את לנסוע רשות תקבל היא
בישראל. מפורסמת הכי לחיילת

★ ★ ★

ר, גסים מ  שלי כולו או
שלי חצי .-עוגה ירהפטיג

 הכותל של המלחמה אך הסתיימו, בירושלים הקרבות
נמשכת. עדיין המערבי

 אך ומרגמות, מתותחים הכותל על נלחמים לא עכשיו
 אל כבר נגיעים ניסים רחמים יצחק הראשי הרב של פגזיו

ורהפטיג. שר־הדתות של שולחנו
 הכותל על הראשית הרבנות לבעלות טוען ניסים הרב

.1931 בשנת במועצתו״ המלך ״דבר פי על וזאת המערבי,
 הראשית הרבנות כי קובע, שנה מאותה המלך״ ״דבר
 הכותל ליד הדתיים הסדרים שמירת על ממונה בישראל
 את ומינה נימים הרב אתמול מיהר זו, פקודה לפי המערבי.

 יושב־ להיות קיסטר יצחק ד״ר העליון בית־המשפם שופט
 איך הראשית לרבנות לייעץ שתפקידה מועצה. של הראש
הכותל. ענייני את לנהל
הדתות משרד כי סבור הוא אחרת. חושב הדתות שר

) 0  0 *9 1 9 0 .1
 הבא המהלך את הבריטים, בעזרת חוסיין, המלך מכין
 שלום לחתימת הקרקע את להכשיר מנסה הוא :שלו

 יקבל זאת תמורת כי תקוה, מתוך ישראל, עם נפרד
 זה לצורך שנכבשו. השטחים כל את מישראל בחזרה

 אמריקאי ולחץ ישיר בריטי בלחץ להיעזר עומד הוא
ישראל. ממשלת על עקיף

ק★ ★ ★ ל  מוכן קו
ס טו לאפיפיור ל

 המעופף כשגריר אותו למנות אשכול ללוי הציע לןולק טדי
האפיפיור. אצל הישראלי

 הכנסיה ראש את לשכנע במאמץ שירותיו, את הציע קולק
העתיקה. בירושלים ישראלי לשלטון שיסכים הקאתולית,

 גילויי את אישר רומאנה אוסרוזאטורה המאתיקאן עתון
 שירושלים לכן האפיפיור של האילמת הסכמתו בדבר דף

 מגמה עתה קיימת לירדן. עוד יוחזרו לא ובית־לחס העתיקה
ולנ בירושלים, הכנסיות של בקשה לכל להסכים ממשלתית

 וראשיהן. הכנסיות נציגי לגבי במיוחד ידידותי בקו קוט
ה★ ★ ★ ב ק ס בעברית, מו

בערבית פקין
 רבע - לישראל לשדר התחילה מוסקבה

בערבית. שעה ורבע בעברית, שעה
 נלול־ קצרים, כגלים המשודרות התוכניות,

בארץ. בבירור טות
 את עתה לשמוע אפשר כבירור פחות לא
שידו את לאחרונה שהגביר - פקין רדיו קול
בערבית. ריו

★ ★ ★
שתיק המערך ה

ת ישראל״ ״קוק א
 לכתב אמר שקרה,״ מה מבין לא בעצמי ״אני

בירוש השידור מתחנת תדמור, עורך־החדשות דף
טכנית.״ תקלה כאן ״היתד, לים.

ה ואחדות מפא״י לאיחוד המו״מ על מלאים טים
עבודה.

 לא ׳המפלגות שתי הדבר: נימנע האחרון ברגע
 השווה. לעמק עדיין הגיעו

 פירקי־חזנות. כך ואחר — עליזה מוסיקה שודרה
אחי־ לנוסחה שהגיעו לאחר — שתיים בשעה רק
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 כל של ושמירתם החזקתם על המדינה חוקי פי על ממונה
הדתות. לכל הקדושים המקומות

המועצה. מחברי 50ס/ס ימנה משרדו כי דורש, הוא לכן
 אפילו נושא כהנא, זנודיל שלמד, הרב הדתות, משרד מנהל

 השר הקדושים״. המקומות על ״הממונה של התואר את
 על עדיפים ישראל מדינת של חוקיה כי סבור זורהפטיג

 לוותר. מסרב הראשי הרב אך הבריטי, המלך דבר
★ ★ ★

 מחפש צה״ל
ת המחששת א

 צה״ל חיילי את להטריד מוסיפה חשובה שאלה
ך המחששת איפה :המערבית בגדה

 היא מי לגלות חיילים מנסים כפר ובכל עיר בכל
 בדרכם הנתקלת אשה מכל מבקשים הם המחששת.

 האשד, את קולה לפי יזהו אולי :משפטים כמה לומר
המערבית. בגדה ביותר המבוקשת המיסתורית,

המחששת? באמת, היא, ומי
 רמאללה, ראדיו קריינית היא חאדד. סאלה שמה

קולה. את לשכוח יכולים אינם מאזיניה שרבבות
 סאלה נהגה בלילה, ורבע 11 בשעה ערב, מדי
 — רמאללה בראדיו תוכנית־הסיום את להגיש חאדד

ערבות. נעימות של תוכנית
ה של לליבם נגע הנעימות מאשר יותר אולם
 סתם. דיברה, לא היא :הקריינית של קולה מאזינים

ה את ללוות נהגה ומלטף רך בקול לחשה. היא
שהשמיעה. תקליטים

 צר,״ל וחיילי ישראל ברחבי שמעה נפוץ מהרה עד
 כ־0ה גונו בגלל ״המחששת״, התואר את לה הדביקו

קולה. של סי
 רוצה בגדה ישראלי חייל שכל פלא אין כן על

הקול. מאחרי המסתתרת הדמות את לגלות
 סאלה לשווא. החיפושים כל יהיו שכנראה אלא

שם. ונשארה — הקרבות בזמן ברבת־עמון גרה
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