
המועצה
הארצית

 כוח — הזה העולם תנועת של
ב 25 ה׳, ביום תתקיים חדש

 רחוב בני־ברית, בבית אוגוסט,
תל־אביב. ,10 קפלן

 7 בשעה יתכנסו החטיבות נציגי
ההב על אירגוני לדיון בערב,

התנועה, לוועידת נות
ה של הפומבי, הרעיוני, החלק

 בערב, 8.30 בשעה יתחיל מועצה
לנושא ויוקדש

 — חיובי נייטראליזם
 למדיניות־ כקו־מנחה

הישראלית החוץ
ישאו: הפתיחה הרצאות את

 ילין־מור כתן
אכנרי ואורי

 רעים מפגש
המדורה ליד

חו □ ת1א *!עי
1 ^ 7 , , י' ^ ״ • | ן . - ^ , ן ״ 4 ד

 ליד מיפגש־רעים תל־ברוף כחוף יתקיים באוגוסט, 26 בליל־שבת,
 ולוח־ אישי־ציבור, אמנים, ישתתפו הגזעים. לאחוות שיוקדש המדורה,

שונות. מארצות מי־שיחרור
 כערב 9 כשעה תצא מאורגנת הסעה כערב. 10 כשעה תודלק המדורה

 להרשם מתבקשים כהסעה המעוניינים בתל־אביב. ישראל מלכי מכיכר
תל־אביב). ,30134/5 (טלפון כמזכירות

ם י ס ר ו ת ק י ב ר ע ל
 להצטרף, והמעוניינים לקורסים הנרשמים השבוע. יתחילו הלימודים

 18 זה, חמישי ביום נוספים, פרטים ולקכלת לפגישת־היכרות מוזמנים
תל־אכיב. ,8 מספר גליקסון ברחוב כמשרד בערב, 8 כשעה באוגוסט,

במדינה

ברמת־גן 9
 בשעה באוגוסט, 17 רביעי, ביום
 דויד בגן עצמאות בקפה בערב, 8.30

ירצה אורדע) קולנוע (מאחורי המלך
אל־קאסם סמיח

הנושא: על
והפוליטיקה הערבית השירה

ה # קוו מ ח־ ת פ ב
 8 בשעה באוגוסט, 17 רביעי, ביום

 רחוב פילין, משפחת בבית בערב,
ב חוג־בית, יתקיים ,34 העם אחד

השתתפות
דן־אור מיכאל

על שידבר

 במה - התנועה !התפתחות
מותנה? זה
בתל־אביב #

 8 בשעה באוגוסט, 17 רביעי, ביום
ירצה ,8 גליקסון ברח׳ בערב,

סגל שמואל עו״ד
הנושא: על

בספרד הדמוקראטיה מות

 8 בשעה באוגוסט, 22 שני, ביום
 חטיבת חברי אסיפת תתקיים בערב,

 לקראת חופשי דיון ייערך ובה יפו
בנושא: הוועידה,

 ? מפורט מצע או עקרונות
בחיפה #

 5 בשעה באוגוסט, 22 שני, ביום
,50 מוריה רח׳ פת, בקפה בערב,

 על מפ״ם נציג עם פגישה תתקיים
הנושא:

הזה״ ו״העולם מפ״ם
 8 בשעה באוגוסט, 18 חמישי, ביום

 בבית חברים, אסיפת תתקיים בערב,
,3 חניתה רח׳ קרני, ועמית חיה
 על )18 מס׳ אוטובוס (קו שאנן נוה

הנושאים:

;הארצית הועידה לקראת .1
 בעניין פעולת־מחאה ארגון .2

וייטנאם

)17 מעמוד (המשך
 ממקומות־הבילוי! המוקדמות) (או מאוחרות

 עקרות־ ואפילו מנקי־רחובות לילה; עובדי
מוגבל. תקציב בעלות בית

מסתפ אינם החלב גונבי חוככים. גם
 ש־ הכסף את נוטלים גם הם בחלב. קים

 את המביא לחלבן עקרות־הבית משאירות
החלב.
מבקבוקי־החלב? הכסף גונבי הם ומי
 מחוסרי־עבודה בעיקר חובבים, ביניהם יש

 מקצועיים, אחרים, גם יש אך זמניים. או
 משמשת בקבוקי־החלב מתוך הכסף שגניבת

ומחייה. פרנסה מקור להם
 שנתיים משך שהתפרנסה צעירה סיפרה

זאת: בצורה
 לגור ועברתי הורי בית את ״כשעזבתי

 מקום מרוהט. לחדר נכנסתי לתל־אביב,
 הצטרכתי החודש ובסוף לי היה לא עבודה
עצות. אובדת הייתי שכר־דירה. לשלם
 שלא ״למה מחברי: אחד לי אמר ואז
 ש־ הריקים בקבוקי־החלב מתוך כסף תקחי

 עבור הדלת ליד משאירות הבית עקרות
 כמה כבר זה את עושה אני גם החלבן?
מזה!״ וחי חודשים

 נורא לסיבוב. אותי שיקח ממנו ביקשתי
 בלילה סיבוב עשינו דם. לי היה ולא פחדתי
 הצלחנו שעתיים ומשך תל־אביב בצפון

לירות. כמאתיים לאסוף שנינו
היה ולמחרת בכסף התחלקנו והבחור אני

 עושה הייתי כך שכר־הדירה. את לשלם לי
אחר. במקום פעם כל לילה, לילה, סיבוב
שמונה איזה לאסוף הצלחתי אחד בחודש
ו עבודה. מצאתי כך אחר לירות. מאות
 לי כשחסר פעם, מדי רק גונבת אני עכשיו

כסף.
המשטרה? אומרת ומה קטן. חלק דק

בר משה פקד תל־אביב, משטרת דובר
לגנב. הקוראת הפירצה זאת כי סבור חיים׳

 של קטן חלק רק מייצג התלונות מספר
 נוטים לא עקרת־בית או חלבן המקרים.

 גונב שמישהו פעם כל למשטרה לרוץ
 בפתח שהונחו אגורות כמה או בקבוק־חלב

 צריך לא כי סבורה המשטרה אך הדירה.
 כל פשוט: פתרון וקיים בקטנות לזלזל

במיש לחלבן הכסף את תשלם עקרת־בית
במנעול. סגור יהיה ארגז־חלב וכל רין

ת1נ1עת
ב1 ה א ב ק ס מו ב

גיאו של עניין היא פורנוגראפיה רק לא
 לקח כזה. עניין היא קאריקטורה גם גרפיה.

 ירושלים, תושב ישראלי בשרו על למד זה
 יצא מזוזדותיו, את חודשיים לפני שארז
הגדול. בעולם לטייל
 כיב־ את חרש פאריס, ברחובות טייל הוא
 בנמל־התעו־ לבסוף ונחת לונדון, של מתיה

 עוד כן לפני שעות כמה מוסקבה. של פה
 מדי הנשלח הארץ, גליון את לקנות הספיק

 בכותרות, הציץ הוא לאירופה. ביומו יום
 וטמן העיתון את קיפל השני, לעמוד עבר
במזוודה. אותו

ה המוכסים רוקד. ראש־יהממשלה
 הורו בחיוכים, פניו את קיבלו סובייטיים

 רגע באותו אך מזוודותיו. את לפתוח לו
 החיוך נגוז המזוודה, מיכסה את הרים בו

 בו, מקופל שהיה הארץ, גליון פניהם. מעל
 הדהים חוץ, כלפי בולם השני כשעמודו

אותם.
הובילו בזרועותיהם, התייר את נטלו הם

 נחקר שעות שש המשטרה. לידי ישר הו
 להפיץ לו הורה מי נשאל הישראלי, התייר

 ״אף במוסקבה. אנטי־קומוניסטית תעמולה
״ו התנצל, כך,״ לעשות לי הורה לא אחד

זאת.״ עשיתי לא אמנם
 והושיטו מזלזל, מבט בו העיפו החוקרים

 אז רק העיניים. מול אל הארץ גליון את לו
 הקאריק־ התעלומה: פשר את התייר הבין
 השומרת (פרקש), זאב של היומית טורה

ב הראתה שלה, האקטואליות על בקביעות
 ברית־המועצות, ראש־ממשלת את יום אותו

 קוזאצ׳וק רוקד כשהוא קוסיגין, אלכסיי
 היה עבד־אל־נאצר. גמאל מצריים, נשיא עם
 הסובייטי השליט ביקר בו שבוע באותו זה

במצריים.
בי המדובר, במה לחוקריו הסביר התייר

מ אחד בפני הציור את שיציגו מהם קש
 עשו החוקרים עברית. הקורא עמיתיהם

 הישראלי, שוחרר קלה שעה וכעבור זאת,
הסובייטית. בבירה בטיולו המשיך

ה או טינה ענ ט
 ה־ הנהלת את החודש שהעסיק הנושא

לא הצופה. של ורמתו אופיו היה מפד״ל

ל יש כי תבע, המפלגה מחברי שמישהו
 המפלגה, ביומון הכתיבה רמת את העלות

ה וח בני אוביקטיביות יתר על להקפיד או
 לידי וחלילה. חס בו. המתפרסמות ידיעות
דימפד״ל. עסקני עדיין הגיעו לא כזו כפירה
 סודי, מכתב היה ההנהלה את שהעסיק מה

ה של הבכירים מעסקניה אחד בחתימת
 הכתיבה חופש את לצמצם שתבע מפלגה,

 השתוללות להתיר ולא הצופה, עמודי מעל
 עדיין כנראה, החושבים, כתביו, מצד פרועה

ו מפלגתי, אינטרס לכל קודמת האמת כי
מפלגתי־דתי. אינטרס אפילו זר, יהיה

 ש־ הסודי, המכתב את קדוש. תפקיד
 חברי כל לידי הגיעו המשוכפלים העתקיו
 מנהל ברנשטיין, צבי כתב המפלגה, הנהלת

 הוא המפד״ל. של המוניציפאלית המחלקה
 דון־יחיא, שבתי הצופה, עורך את בו תקף

דניאל. ש. שלו העט בשם המוכר
 לפרסם היומון עורך לעצמו מרשה איך

 של דעתם על לחלוק המעזים קוראים מכתבי
 במכתבו, ברנשטיין שואל המפלגה, מנהיגי
חיה. דוגמה העניין, הבהרת לצורך ומביא,

 לנגה, יצחק בשם אחד, קורא הדוגמה:
ל יאה אם למערכת, במכתבו ספל! הטיל

 הרבה לפיו במפד״ל, המקובל בנוהג המשיך
עבו באמצעות משתכרים פוליטיים עסקנים

הוראה. דת
מעולם ״כי לנגה, כתב אבוש,״ ולא ״אודה

דון־יחיא עורף
עס־ארצות או דמוקרטיה

 מחנך כי סברתי אלה. חברים הבנתי לא
תפ בחינוך רואה דתי, אדם ובפרט מלידה,

 זמן ימצא לא — כמותו שאין קדוש קיד
 יקדיש — ימצא ואם ציבוריים, לתפקידים

 אינדיבידואלי.״ באופן לחניכיו אותו
דמו לזה ״האם במכתבו: ברנשטיין קובע
 עם־ארצות?״ אולי או — יקרא קרטיה

 ביסוד כי אמנם, ידעו המפד״ל עסקני
 קיימת דון־יחיא כלפי ברנשטיין של טענותיו

 עורך־ פעם היה ברנשטיין שכן אישית, טינה
 דון־ על־ידי שהודח עד בהצופה, ראשי לילה

 הטענות על לעבור יכלו לא הם אך יחיא,
 הזדהו מביניהם רבים הסיבה: לסדר־היום.

ל מסעם הזדעזעו ליבם, בכל ברנשטיין עט
 המפלגה. בעתון המתפרסמות מידיעות פעם

 שהעז אמיץ עסקן לגביהם היה ברנשטיין
 לדיון ולהביאם בכתב, הטענות את להעלות

__________המפלגה. הנהלת בפני
 שגרמה " נוספת, דוגמה מתחיל. צעיר

ברנ הביא ושאותה המפד״ל, לעסקני זעזוע
ש שיגרתית לידיעה נגעה במכתבו, שטיין

ה את נשאה היא בעכו. הצופה כתב מסר
ה לחיזוק תורמת פועלים ״מועצת כותרת

 תרמה ההסתדרות כי נמסר בידיעה דת״.
 בעכו, הדתי ההווי להשרשת נכבדה תרומה
 תפילין טליתות, ספרי־תורה, הענקת על־ידי

 לתרומה בנוסף במקום, לבתי־כנסת ושופרות
מכובות. כספית

 זו ״ידיעה במכתבו: ברנשטיין התלונן
 דוזקא!״ בהצופה מקומה את מצאה

המתלונן: כוונת את הבינו המפד״ל עסקני
ה ביומון כאלה ידיעות לפרסם יתכן לא

 השכם מתלוננים שעסקניה בשעה מפלגה,
 קיימת כי אפשרית, במה כל מעל והערב,
 לדת מתנכלים וכי במדינה, אנטי־דתית כפייה

השפעתה. את ומצרים
 ״כתבנו הצופה: עורך כך על התנצל ואכן,

 כי הבטיח הוא מתחיל.״ צעיר הוא בעכו
ו אחר בניסוח כאלה ידיעות יובאו להבא

אחר. בשיבוץ
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