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 נכבד. כסף סכום עולה חתונה כל

מופ החתונה בליל האורחים כל עיני
 בליל הכלה בהופעת הכלה, אל נות

 השמלה. קובעת החתונה
 לך. נעזור ואנו אלינו הבנסי !כלה
 ההולמת השמלה את לך נתאים אנו

 חדש משלוח מגיע חודש בכל אותך.
 שהוזמנו וצעיפים, שמלות־כלה של
, גב׳ ע״י ה נ  הסלון, מנהלת אר

ורומא. בפריס בהיותה
ן ו ל ת ס ו ל כ ל

״ ר ב מ א ״
תל-אניב ,95 בן־יהודח 3רחו

מגע משקפי
 4—7 בין יום כל והסברים הדגמות
עיש הראיה לקידום המכון אחה״צ,

גרוזובסקי ל. י.
 ,621665 סל. ,21 בנימין נחלת רח׳

תל־אביב.

אנשים
ש מי מ•* חד

 וולפכזדן, אברהם השבוע כשרואיין
 דו־ מערכת על־ידי רפ״י, של האידיאולוג

 כי המראיינים, לו הזכירו אתגר, השבועון
 כמפלגת־ הבוחר בעיני מצטיירת מפלגתו
ה סיני שלישיית הם שמנהיגיה מלחמה,

 שמעון כףגוריץ, דויד מפורסמת:
ה פיס ש מ  כי השיב וולפנזון דיין. ו

 של הבטחונית מדיניותם נהנתה למעשה
 כמעט. המפלגות, כל מתמיכת השלושה

 אם שאלו יליךמור, נתן אתגר, עורך
 עמדתו את בינתיים שינה שהציבור ייתכן

 אם .בסדר, רפי״: איש השיב זו. בשאלה
 צריך הוא זה, בשטח תמורה דורש הציבור
 לי נדמה לכך. הביטוי דרך את למצוא

 הזה. העולם רשימת לפחות, אחת שרשימה
הצי אם נראה, הזאת לקונצפציה מנוגדת

 הזח העולם רשימת בעד יצביע ברובו בור
 עם תעשה היא מה יודע אינני חדש. בות —

 הציגה היא כי העשרים, שאחרי המקומות
 במסיבת־גן, • לכנסת. מועמדים 20 רק

 בלטו הבולגרית, השגרירות השבוע שערכה
 כל שעמדו המפולגת, מק״י קבוצות שתי
 ח״כ כשנשאל תגן. של אחרת בפינה אחת

 הקר המפלגה שלום מה חביבי אמיל
 השיב: ממנהיגיו״ שהוא החדשה, מוניסטית

 אנשי כשנשאלו חדשה!״ הם חדשה? ״אנחנו
 אותה ענו שאלה, אותה היריב הפלג

• תשובה.  סנה כדמה הקומוניסטי ד,ח״כ י
להר בבואו אלה, טרופים בימים כי סיפר
 על חושב הוא אין מפלגתו, באסיפות צות
י לדבר. לא מה על אלא לדבר, מה  סגן •

 זוע־ עכד־אל־עזיז נצרת, עיריית ראש
 ל־ ממשרדו בדחיפות השבוע הוזעק בי,

 אחד לשחרר כדי המקומית, תחנת־המשטרה
ש עין־מהל, הערבי הכפר תושב ממכריו,

 יותר מאוחר קטינה. נישואי באשמת נעצר
 הנ״ל העבירה את עבר העצור כי התברר
 אב הפך ובינתיים שנים, שש לפני בדיוק

 לבדי- העניין הפך בנצרת ילדים. לארבעה
 עמלו שנים שש כי בה וסופר חודר,יום,

 עקבות אחר להתחקות כדי חוקרי־המשטרה
 כשהסושע ערב־הבחירות, עתה, ורק הפושע,

 ה־ נגד באסיפה במיקרה נאם האימתני
 והאיש החקירה נסתיימה הצבאי, מימשל
 עשתה מה ניחושים: שלושה # נעצר.
 לפני אשבול, מרים ראש־הממשלה אשת
ה כלילת הריון לבגדי בחנות ימים, כמה
 לבעלה, עניבות קנתה האם בתל־אביב? יופי

 סתם או הזבניות, בץ חוג־בית ערכה
 הבא הפסוק את <•> במיקרו־,? שם עברה

 לאחר אותו שאמר דיין, למשה מייחסים
 בתו, על עגבניות זרקו כי לו שנודע
 רפ״י: למען הרצאה בעת דיין, יעל

יקהו!״ בנות ובגדי מונימייקר, גידלו ״אבות
★ ★ ★

מה? עושי□ מה
 אלואיזיו בישראל, הבראזילי השגריר
 השבוע גילך, ביטנקור, רג׳יס גווידם

 מכין הוא בישראל. שליחותו מהות את
 בימי בארץ. יפות נערות על ספר־צילומים

 מתמקם הוא ביטנקור, סיפר וא׳, שבת
 בחשאי, ומצלם אכדיה, במלון שקטה בפינה
 הנמצאת יפה נערה כל טלסקופ, בעזרת
 לזמרת יש אחר תחביב • הבריכה. בשטח

 געפילטע־פיש לה תנו אודטה. הכושית
 תאכל תמיד והיא ובערב, בצהריים בבוקר,

 קבע, דרך נוהגת, היא זאת מלבד אותו.
 בחדרה, הופעה כל לפני קלה שעה להסתגר

 מיכאל נחשב לחינם לא • להתפלל. כדי
ב הקולנוע ענף של לילד־הפלא שווילי

 ומיד־ זמנו כל את לענף מקדיש הוא ארץ.
 הסרט העתק נפגם למשל, שבוע, לפני צו.

 בימים שווילי מציג אותו באהבה, מאמריקה
 עלה עשה? מה בארץ. ערים בשלוש אלה
 ספורות שעות כעבור נחת מטוס, על מיד

למש עימד, הגיע למונית, נכנם ברומא,
 חור נוסף, העתק מיד רכש המפיקים, רדי

 נחת והום! לנמל־התעופה, מונית באותה
 לא אספרסו אפילו כי סיפר שחיילי בלוד.

 הסרט הסרטת אך באיטליה, לשתות הספיק
• כסידרה. נמשכה ה מאושר הכי האיש י
 עורך־הדין־שדרן־ התנ״ך, ממציא היה שבוע
 בנו לו נולד גורביץ׳. עמיקם מו״ל

 לעליזה גם שלום • שלום. לתנ״ך בכורו.
 המשורר אשת ברצח פעם שנאשמה פאנו,
 סיום על עתה שוקדת היא אליעז. רפאל
 לרתק שהספיק ספרה, להדפסת ההכנות
 כדוד בשם צעיר ירושלמי מו״ל בינתיים
 האסורים השירים רשימת אל # חפץ.

 יוסי של שירו גם ניכנס ישראל בקול
תאמי אל גרמן כני בפי המושר גמזו,

 מתכננים הס כי מפחדים חבריהם לגברים. ני
 בצורת בית-השידור, נגד תגמול פעולת

ישראל. לקוי תארויגו אל שייקרא שיר

במרעה
עתונות

שים המוק
 שבועות מספר מזה עומדים ישראל עחונאי

 לנקוט החליטו פעם אחר פעם עגום: במצב
 ושום — הרע לשון חוק נגד בפעולות

 תחושת־התיסכול מוקד בוצעה. לא פעולה
 שבי־ לקיים החלטתם היתר. השבוע, שלהם,

האח באסיפתם שעות. 24 של תת־אוהרה
 השביתה את לקיים יש כי החליטו, רונה
והש — עברו השבועיים אך שבועיים. תוך

נערכה. טרם ביתה
 כי היא, העתונאים של היסודית צרתם

 התומכים כאלה גם נמצאים בשורותיהם
 לצאת הפוחדים או התועבה, בחוק בגלוי

ובולמת. חמקנית עמדה תופסים ולכן נגדו
 ביותר הגדולה ההפתעה שכיתה. כעד

 רון, משר, של עמדתו היתד, הפרשה בכל
 בתל- העתונאים אגודת של הכללי המזכיר

 ולרודף למתון תמיד שנחשב האיש, אביב.
 בגלוי התייצב המישטר, עם שיתוף־פעולה

 שכונסה המיוחדת, באסיפה החוק. נגד
מע איש של יוזמתו פי על בבית־סוקולוב

 את רון השמיע הירושלמי, לוי־יצחק ריב
 ונגד החוק, נגד ביותר החריפה הביקורת
 החוק יוזמי נקפו בהם התרמית תכסיסי

 וכלה אונא משה בח״כ החל ומעביריו,
אבן. אבא הממשלה ראש כסגן

 עתו־ כי היה נידמה אסיפה, אותה בתום
 החוק. נגד פעיל מאבק ינהלו ישראל נאי

 זהוטל לפעולה, הצעות מספר אז הוגשו
להח ולהביאן לרכזן האגודה מזכירות על

ההצ בין ימים. שבוע תוך סופית, לטה
הכ של מיוחד לכינום־פגרה קריאה עות:
שהצ הח״כים של שמותיהם החרמת נסת,
 שביתת־מחאה, הכרזת החוק, בעד ביעו

הממשלתית. תעודת־העתונות החזרת
 הועלו העתונאים, והתכנסו שבו כאשר

 האנגלי תרגומו את להפיץ נוספות: הצעות
 והע־ הבינלאומיים המוסדות בין החוק של

 את להחרים זאת עם ויחד הזרים: תונים
בירו להיערך העומד אסיה, עתונאי כינוס
 בין רוב אמנם היה אלה להצעות שלים.

 הודיעו יוזמיה אשר — האסיפה משתתפי
 ישראל״, ״עתונאי של אסיפה זו כי עליה
 אולם התל־אביבית. האגודה של רק ולא

 ההצעות יתקבלו אם כי הבהיר, המיעוט
 כן על האגודה. את לפורר הדבר עלול

הפעולות. שתי על מרצון לוזתר הוחלט
 קולות ברוב שאושרה המעשית ההחלטה

שבו תוך שביתת־אזהרה, עריכת ):20־38(
עיים.

רגע, מאותו לעורו. משוריין מקום
)22 בעמוד (המשך
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להצביע? היכן יודע אתה האם
הבחירות למטה בכתב פנה יודע, אינך אם

חדש, כוח — הזה העולם רשימת של
 המשפחה שם ציון תוך תל־אביב, 136 ת.ד.

 שלך, הזהות תעודת מספר הפרטי, ושמך
 לציין יש המעטפה על מגוריך. ומקום

בדו לך תישלח התשובה הקלפי״. ״בירור
אר.

 ביום ראשון־לציון: תושבי לידיעת *
הקול באולם בערב, 8.30 בשעה ,17.9 ששי
כהן, שלום יופיע ובצרון, בעזרה נוע

חדש. כוח — הזה העולם רשימת מטעם
 קולנוע בית באולם ערב באותו <
 כנם ייערך ,8.30 בשעה בתל־אביב, תכלת

 סיבי זכרוני, אמנון עו״ד ידברו פעילים.
פילבסקי. עודד גרוס,
 ביום בית חוג ייערך בפתח־תקווה ^
 איתן בדירת בערב, 8.30 בשעה 17.9 ששי

 ארנפלד דויד ידברו .24 שפירא רח׳ אורון,
הזמנה. לפי רק כניסה הנגבי. וחיים
 בפתח״תקחיה ייערך שני בית חוג ■¥>
 זאב בדירת ,8.30 בשעה 21.9 ג׳ ביום

דויד ידברו .19 טרומפלדור רחוב ברא״ז,
 לפי רק הכניסה זכרוני. ואמנון ארנפלד
הזמנה.

ב׳ ביום ייערך החיל ברמת בית חוג
 בונה, יחיאל של בדירתו בערב, 8ב־ 20.9
 ריינר מיכאל ידברו .132 הגולן רחוב

סמורודינסקי. ומאיר
 מעוג־ אשר והצפון חיפה אנקי כל *.
 ושאין בראש־השגה לפיקניק לצאת יינים

 הייקופי, לסניף צל־כד יודיעו יכב ברשותם
4*0• שעה 4*9 א׳ יוס עד 48138 טלפוו
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