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הצ בפרנבורו ההצגות למסלול מסביב

בת לחזות צופים אלף מ־ססז למעלה טופפו
 כה עד שנערכה ביותר הגדולה האויר צוגת

 המטוסים המריאו אדירים ברעמים בבריטניה.
 מטוס־קרב ,110 ה. ד. ביניהם: החדישים.

אדי סילון מנועי ושני משולשת צורה בעל
בעולם. מסוגו ביותר לטוב שנחשב רים,

 בן אוסטרלי דרי, ג׳ון היה הטייס
 טייס־ הפך במלחמה, כטייס שהתגייס 30

 האחרונה בטיסתו האזרחיים. בחייו ניסויים
 קילומטר, 12 גובה עד הסילון במטוס המריא

לשעה. ק״מ 1200 של במהירות חזרה צלל
המ התיישר מטרים, עשרות כמה בגובה

 חד, סיבוב ביצע .דרי הצופים. לעונג טוס,
 :האסון בא ואז הקהל. על מחדש לחוג כדי

תנו הקול, מהירות את עבר (המטוס בשקט
מת הגדול המטוס נראה נשמעה) לא עתו

 לכל בנחת צפו הגוף חלקי באויר• פורר
 טונה השוקלים המנועים, שני ואילו העברים

מתהפ שגעונית, בדהירה המשיכו אחד, כל
הת לקילומטר קרוב כעבור באויר. כים

 שחנתה במכונית־שידור נתקע אחד : פרקו
 המשיך השני ;לחלוטין מעכה השדה, בקצה
 צופים אלפי ישבו עליה קטנה, לגבעה בכיוון
 שמיכות עם משפחות, משפחות — שבאו
 במיפגן. לחזות ׳— ואוכל

 : הקריאה את להשמיע רק הספיק הרמקול ׳
״״הזד,רו  אוסף בתוך צלל שהמנוע לפני !

 כמה כעבור אדירה. בהתפוצצות האנושגת
 ועוזרו) הטייס (כולל גוויות 28 נמנו דקות,

מס פזורים פצועים 63ד הגבעה על מונחות
בכ השדה במרכז המוזמנים קהל בין ביב.
דרי. ג׳ון של אשתו יפה, בלונדית אשד, תה

 לונדון תושבי מאות כמה עזבו שעה אותה
 הסרט מן ושבעי־נחת נרגשים קולנוע, אולם

 טייסי־ אודות חקול, מכשול : הסרט שראו.
ועוב האויר את הכובשים אמיצים ניסויים

 פרג־ של כבמציאות הקול. מהירות את רים
 את שהשיג ברגע הגיבור הטייס מת בורו,

האויר, על נצחונו

גרמניה
שקר ה מ ב ה א

 אישיות לטראגדיות גורם הברזל מסך
 לזו מגיעה אינה טראגדיה שום אך רבות.

 ה־ גן־החיות של סוס־היאור סו*אוצ׳קה, של
ברליני.

 האימפריאליסטי. לעולם שייך טראוצ׳קה
 המערבית. בברלין שוכנות שלו הטונות שתי
 פוליטיים. בגבולות הכירה לא אהבתו אולם
 טון. בחצי ממנו. הקלה לאולגה, התגעגע הוא
 שהיתה פגישה, עמה קבע רב זמן לפני עוד

 סוסי־ של חדש דור בהקמת להסתיים צריכה
גרמניים. יאור

 החודש, ומערב. מזרח בין אהבה אין אולם
 לפגישה. אולגה הופיעה לא הקבוע, בין.ם

 גן־ דיירת נאמנה, קומוניסטית היא אולגה כי
המזרחית. בגרמניה לייפציג של החיות

ב בהשתתפם גן־החיות, פקידי הסבירו
קרבן נפלה האהבה טראוצ׳קה: של כאבו

 על שאסרה המזרח־גרמנית, הממשלה לפקודת
המערבית. בגרמניה לבקר אזרחיה

אוסטריה
שרת הפתרון: שר

 לתא בכניסה יחד הנדחקות נשים שתי
 אינן אוסטריה, בירת בוינה, ציבורי טלפון
משת להפך, אלא רעותה, את אשה עוינות

הת הוינאיים הטלפון בתאי כי פעולה. פות
השי סיום את מבשרת התא רצפת רוממות

 הרצפה בעד לעצור יכול המשוחח אם חה.
 מבלי בשיחה להמשיך יכול הוא מהתרומם

 הרצפה לשקיעת הגורם נוסף מטבע להטיל
 וינאי :התוצאה טלפוני. לקשר המביאה
 לחסוך כלל, דרך מוזמן, תפוס לתא המופיע

והח הרצפה על עלייתו על־ידי כספו את
 את יוצא שקודמו שעה שקוע במצב זקתה
התא.

 וה־ הטלפון הדואר, הנהלת מצאה השבוע
 : הדעת את מניח פתרון האוסטרית טלגרף
 את המגבילה התא בפתח שרשרת התקנת
בלבד. אחד לאדם הכניסה

שה עי מ־ שלו ד יו
 את תפש שהאב פואד שגנרל בשבוע

 אי־ קארלוס והגנרל בלבנון השלטון
 סטטיסטיקאים ערכו צ׳ילי נשיא נבחר כאנאז

,הגי בעולם הצבאיים השליטים מספר סיכום
 שליטים שלושה :למדי מעניין למערך עו

 צ׳יאנג פרנקו, (סטלין, ג׳נרליסימו בדרגת
 ביוגוסלביה (טיטו טרשלים שני ;קיי־שק)
פי : (ביניהם גנרלים 13 :בסיאם) ופיבול

 האל־ הודז׳ה המצרי, נגיב הארגנטיני, תן
קולו 2 !הצפונקוריאי) קים־איר־סן באני,
 (בא־ אחד וסמל אחד לוטננט־יקולונל נלים,

הקובאני). טיסטה
 את להביע החליט הצ׳כוסלובקי המטכל
שלו בעל האולימפי לדץ המלאה הערכתו

 שבועיים : זטופק אמיל הנצחונות, שת
ב סרן מדרגול הועלה מהלסינקי שובו אחר
רב־סרן. לדרגת הצ׳יכי הקבע צבא

יצרן־הטכס־ וייזר, שמואל מייג׳ור
הפעי בתמיכתו שהתפרסם היהודי־אנגלי ׳ביל

 ברגסון, (קבוצת יוצאות־דופן בתורות לה
 החליט ,הבריטי בתוארו והמתגאה הכנענים)
 בלויית : חדש עיסוק לרכוש שעתו שהגיעה

 ה־ הרכיבה בבית־ספר הופיע הצעירה בתו
 לומד החל גורמן, אליהו של תל־אביבי

לרכב.
אל קפלן, דכורה ד״ר רופאת-הילדים

ש אחר : בחדשות נשארה האוצר, שר מנת
 רופאת־ עם זהה היא אין כי והסבירה חזרה

 שהתפרסמה קפלן, דבורה ד״ר המעבדה
 חולירע נגד חיסון לזריקות בקשר לאחרונה

בע במכונית דרסה )774 הזח (העולם
 לו לגרום מבלי ירושלמי, צעיר המנוח לה
שהיא. פגיעה כל

 עמדה שרת, צפורה החוץ, שר אשת
 : התוצאה נהגות. ברשיון זכתה בבחינותיה,

נו אותה רואה החלה מושבה, עיר רמת־גן,
מימדים. קטנת בריטית במכונית הגת

 נתון היה שרת, משה החוץ, שר לב
 מחתימת שובו עם מייד : אחרים לעיסוקים

 על הופקדו בלוכסמבורג השילומים הסכם
 שוטרי־ שני הרמת־גנית בתל־בנימין חווילתו

בולדוג. כלבי שני מלווים חרש

 פירסם )777( הזה שהעולם אחרי אחד יום
ב של בתיו שלושת תמונות את ף ד ס ב יו

 סופר מהר הפרטי, מהונו באו כי הדגישו
 :אלה בתים על נוספים פתזים למסור דבר
 גרים ובו בירושלים, שנה. 22 לפר נבנה אחד

 בתו, ומשפחת בנו משפחת משפחתו, השר,
 גרה ובו בנתניה שנה 16 לפני נבנה השני

הש :בצבא־הקבע) לקצין (הנשואה השר בת
 השר חברי מושב אביחיל, בכפר נבנה לישי

 למשפחת נמסר ובחלקו העברי, הגדוד מן
חדשים. עולים

ך ל ביו□ DU9 א
 השיב בית־הסוהר על לרשמיו כשנשאל

ס מו נן ע ל חברו מועד, פושע בדברי קי
ה עונש. אינו עצמו המאסר : שאמר מאסר,
 אתה מי ועם אותך אוסר מי — הוא עונש
אסור.

 ליד לאחרונה שנפגשו הפלמ״ח, וותיקי
ק של קברו ח צ ה, י  שבוע לפני התראו שד

 הפלמ״ח משורר — יותר משמחות במסיבות
ם רי השחר) עלות (עד חיי ו  לאשר, נשא ג

ה את ליז בג נפגשו מאז ידידתו סקר, ע
 למדעי סטודנטית כמוהו בנגב, פלמ״חי דוד

העברית. באוניברסיטה הרוח
 תשומת שעורר ועטור־זקן רחב־פנים גבר

 היה לא התל־אביביים בתי־הקפה באזור לב
לי אלא ס, אני) ירוקה (הוי, טו  מייסד רסי

 בשעתו, עוזר, שהחל צפת, יליד החישטרון
 והתמחה ביממה) שעות 48( סרטים בבימוי

הסר :ביקורו מטרת בצרפת. זה במקצוע
תעמולה. סרטי מספר טת

 השנה, מאורעות את ישראל קול כשסיכם
 נשיא בחירת טכס את השאר, בין שידר,

 לפרט לב עתה שמו ערב־ת יודעי המדינה.
ס חבר־הכנסת כשניגש : משעשע ר א  חמ־ פ

אן  החקלאות רשימת הסכמת על להכריז ד
ח תו פי (בער אמר לבחירה, הערבית ל

השייך... בעד מצביעה ״...רשימתי : בית)
ם אד״״הח־קטור וייסמן...״ חיי

 בלבו גם תמורות חלו השנה שמשך נראה
ס של ר א אן, פ ד מ המוש מפא״י תומך ח
 בכנסת. מפא״י רוב ייתכן לא שבלעדיו בע

 המדינה יחס על בפומבי מתלונן החל הוא
הר ״הגרמנים : שבוע לפני אמר לערבים,

 הורגים היהודים אחד, ביום היהודים את גו
!״ ביום פעם אלף הערבים את

ש כי שמועות נפוצו השבוע י  פרל־ מו
 הממשלתיים, המודיעין שירותי ראש מן,

 החליט השידור שירות כמנהל גם המשמש
 הנהלתו את למסור ישראל מקול להתפטר

 לפי הרציני, המועמד לסגנו. שיתמנה לאדם
ר : השמועה ה ד״ ש , מ י ו ד כי המנ סגן א

לענ והתרבות החינוך משרד של הכללי הל
גו הכשרה למבוגרים, ותרבות חינוך ייני

• חוץ. וענייני נוער פנית,
מ־7 :ממשלתי משירות המתפטרים בין  ן
אל ר, נו ה וותיק כפר־יחזקאל איש מו
 אחראי שהיה צבאי מושל לשעבר הגנה,

 סיבת החקלאות. במשרד הערבים לענייני
 מוברות, לאדמות המזגור הוצאת : ההתפטרות

כן לשעבר, אלונים איש בהנהלת או לו ר א
ממחלקחו. ני,

 עיריית מראש באו בלתי־משמחות ידיעות
בכנ הכלליים הציונים סיעת וראש תל־אביב

ח ישראל סת, ק  מלחץ סובל הוא ; רו
 בריאותו כשמצב מרה, .ומליקוי גבוה דם

יומית. כמעט משתנה

״110 ה״ד.ה. התרסקות עם לארץ נופלים פרנבורו כמיפנן הצופים
,׳הזהרוף* הקריאה את השנדע הרנדקנל

 לכוכם רותי הגיעה שהתפוצצה אחרי
 הקרואים אנשי-מפלגה גזע מאוכלס מרובע,
רא כמקום רמקולים להם שהיו לולאים,

 בכית-המשוגעים, רותי נכלאה שם שים.
 כעלי- שנולדו הלולאים של מישפנם ;מקום

ובמח איש-הפלמ״ח כמוטקה פגשה האשים,

 וטוטו. מוטקה עם יחד משוגעים. של תרת
מפ כמיפקדת לרגל יצאה המחתרת, ראש
הצ מסובנת הרפתקה ואחרי אנו-אנו. לגת
החלונות. לאחד לטפס שלושתם ליחו

הבנין, של תכנית מכיסו הוציא.מוטקה החשוך בחדר

 התקיימה בו הישיבות, לאולם הדרך את נר לאור הסביר
 מוטקה .שמעליו. לחדר התגנבו הם המכרעת. הישיבה

 ברגליו. אותו מחזיקים וטוטו כשרותי החוצה, טיפס
 המפלגות כל ראשי מפחידה: תמונה ראה לחלון מבעד
 להם מגיש א(דאנו מפלגת כשראש בחדר, מסובים ישבו

הזדונית. תכניתו את


