
במדינה

 ״שוויצריה ביערות שעברה, בשנה שנערך בפיקניק השתתפת אם
 החוויה את ולחדש לשוב בוודאי תרצה הברמל, על הקטנה״

 וכני־כיתך ידידיך עם בוא - היית לא אם הנדירה. ההכרתית
ואוהדיה. התנועה חברי של החדש למיפגש־הרעים

 אמנים להופעת ביער, ולנופש לבילוי מוקדש יהיה המיפגש
 על אבנרי אורי ח״כ מאת ולשיחה עשירה, בתוכנית

הזאת. בשנה פעולותינו
 ליד ,7.30 בשעה :מראשון־־דציון

המרכזית). התחנה (מול תפארת קולנוע
 מכיכר בבוקר, 8 בשעה מתל־אביב:

ישראל. מלכי
במרכז, ,8.20 בשעה :מרמודחשרון

לאומי. בנק ליד
קולנוע ליד ,9 בשעה : מנתניה

מגדלור.
בהסעה, המעוניינים :מבאר־שבע

,4757 לטלפון להתקשר מתבקשים
באר־שבע.

 מקום ברכבם שיש בעלי־רבב,
 משתת לאסוף מתבקשים פנוי,
הנ״ל. במקומות־הריכוז פיס,

 6 ה׳ ביום יתקיים הפיקניק
 תורה). שמחת (חג באוקטובר

למ להגיע שירצו המשתתפים,
 כשעה ייפגשו כמשותף, קום

 ליד אחוזה, כסוף כבוקר 10.30
ב 21 קו של הסופית התחנה
חיפה.

כמרוכז: נקודות־היציאה
 ליד בבוקר, 7 בשעה :מירושלים

ברחביה. העברית הגמנסיה
הרחו בקרן ,7.15 בשעה :מרחובות

גן־העיר). (מול הרצל־בנימין בות
אגד. תחנת ליד ,7.20ב־ :מנם־ציונה

מרומם. ומצב־רוח כלי־נגינה, שתייה, אוכל, חיוני: ציוד

ביער מיפגש
חוש מח ־ הזה העולם שר בפיסניס

ש כוח ל ־־ חד ו ה ס פ
אקטואלי באירוע להשתתף מוזמן אתה

ותשובות שאלות עוב
 תל־אביב. סוקולוב, בבית בערב, 8.30 בשעה 30.9.66 הקרוב, ו׳ ביום ייערך אשר

על פתיחה דברי ישא אבנרי אורי ח״כ

השאר וכל מפ״ם חרות,
י ר ב ז ח כ ר ה מ ע ו נ ת ה

 מסאדווה, אחמד זכרוני, אמנון ארנפלד, דויד אבנרי, אורי
הקהל. שאלות על יענו - פילכסקי ועודד

 להשיג כרטיסים ל״י). 1 ותלמידים (לחיילים ל״י 2 ההוצאות: לכיסוי דמי־כניסה
 ,4 קפלן רחוב סוקולוב, ובבית תל־אביב; ,12 קרליבך רחוב הזה, העולם' במערכת

המופע. בערב

הסברה
אגדה 11 אין תראו, א□

 יותר הידוע הרצל, ותיאודור או־טו־טו,
 בקרבנו. חי להתהלך יוכל זאב, בנימין בשם

סרט. של חי אבל ממש, של חי לא
 מינהל״ עצמו על שנטל היוקרה מיבצע
 החודש: להסתיים עתיד כשנה, לפני ההסברה

 של ביותר הארוך התעודתי הסרט זה יהיה
דקות. 60ל־ 50 בין — המינהל
ו ישבו בתחילה הציונות. כרכי על
 טוב הכי הוא נושא איזה במינהל, חשבו

 בארץ המדינה של שמה את להאדיר כדי
 של חייו סיפור שזה מצאו העולם. וברחבי

המדינה. חוזה
למהד ציוני — במאי איזה חיפשו אחר־כך

ה השליחות את יפקידו שבידיו ראוי — רין
 מחבר של דמותו את להחיות לאומית,

 אלברטו האיטלקי את מצאו היהודים. מדינת
 התעו* הסרטים במאי מגדולי קאבאלקנטי,

בעולם. דתיים
 על שגדל עורך־סרטים חיפשו כך אחר

 את ומצאו נעוריו, משחר הציונות ברכי
 ממייסדי שאביה, לנגוצקי, אגא הירושלמית

 שלושה לפני רק נעצר ים־המלח, מיפעל
ב כחשוד בנו, בחברת במוסקבה, חודשים

ה תהיה היא ציוני. תעמולה חומר הפצת
הרצל. של עורכת

ב בכסף, קאבאלקנסי את ציידו לבסוף
ו המתאימים, ובמיסמכים ציוניים ספרים
 של בעקבותיו ללכת לאירופה, אותו שלחו
 לא הונגריה, בירת לבודפשט, ולצלם. הרצל
 לפאריס אבל להיכנס, השלטונות לו נתנו

כן. דווקא ולווינה
 לסיים כדי לישראל, הבמאי חוזר עכשיו

לו נוח היכן אותו כששאלו העבודה. את

)1900 וינאית, (קריקטורה הרצל
כן פאריס: לא, בודפסט:

 ציונית: רוח התרוממות מתוך השיב לעבוד,
ב במיוחד הקימו לכן בירושלים!״ ,רק

ה את לשם העבירו חדר־עריכה, ירושלים
 יקרום ובקרוב העוזרים, שאר ואת עורכת

מצוללויד. וגידים עור המדינה חוזה

שפט מ
חזק קלף
 לפני יום מזל. אין ,43 בלימה, לסלי
היהו הסוכנות באמצעות ארצה שעלתה

 סלי קיבלה אירופה, מארצות מאחת דית
 עם מיד שחורות. אבעבועות של הרכבה
 לה היו ברע. להרגיש החלה ארצה, הגיעה

ב והקאות בבחילות מלווים כאבי־ראש
הי זמן אותו וכל שבועות, שלושה משך

הת גבוה. חום עם למטתה מרותקת תד,
 לסבול החלה והיא מוגלתי פצע לה פתח

המוח. קרום מדלקת

 סובלת עדיין שהיא סלי טוענת היום,
 חוסר־ התעלפויות, סחרחורות, מחולשה,

 כדי עד ובשמיעה בראייה הפרעות שינה,
מוגל מפצעים לפרקים, וחרשות עוורון
 דיפרסיה־פסיכונוירוזיס, מאפאתיה, תיים׳

 גוף באברי ושיתוקים אנמיה־היפוכרומית
שונים.
ב משיתוקים סובלת שהיא טוענת היא

 דבר בעצמות, קלציום מחוסר רגליה, שתי
שיניה. כל לנפילת השאר, בין לה, שגרם

 פנתה בלימה סלי לשימוש. בשיר
 שצרותיה הסבירה היהודית, הסוכנות אל

השחו האבעבועות של החיסון עם החלו
 ושהיה הסוכנות׳ בידי לה שהורכב רות,

 של חקירה ועדת הקימה הסוכנות מקולקל.
 ומצאה הנסיוב, חומר את שבדקה רופאים

לשימוש. כשיר אותו
 דעתה את הניח לא זה עזרה. כלי

 פיצויים תביעת הגישה היא בקימה. סלי של
 אלף ועשרים מאתיים סך על הסוכנות נגד

הב הנזק בגין לירות ושש־עשרה ומאה
ה מרשלנות כתוצאה לה שנגרם ריאותי
שחורות. אבעבועות בהרכבת סוכנות
 נגדית: להתקפה הסוכנות עברה עתה

 אפשריוק לסיבה נשאלו שונים פרופסורים
 בנוגע נחקרו אנשים עשרות המחלה. של

 לשעבר. בעלה גם וביניהם סליי, של לעברה
מ להתחקות כדי הועסקו פרטיים בלשים

 באמת היא אם ולראות סלי, אחרי קרוב
משותקת.

ה נגד בלימה סלי משפם כשד,תחדש
הנת בידי היה השבוע, היהודית, סוכנות

 התובעת: נגד חזק קלף בעת
בעש סלי את לצלם הצליחו הבלשים

 היא שבהם שונים ובמצבים תמונות רות
 התמונות באחת לחלוטין. בריאה נראית

סלי, נראית לבית־המשפט, כמוצג שהוגשו
 בלי יורדת, מלאים, סלים שני ד,סוחבת

אוטובוס. ממדרגות עזרה׳

דדכי־אד□
!״כך ונד ״חשוב

 רופא־תורן הוא בן־יעקב שמואל ד״ר
 לילות בכל קופת־חולים מרפאות ארבע של

 שנותיו. 24 בכל אך השבת. וביום השבוע
 בלתי־נעים מיקרה לו קרה לא במקצוע

ראש־השנה. בשבת לו שקרה כפי
שנ לבתיהם, אותו הזמינו חולים שבער,

 היה לדוקטור אך קשה. במצב מהם יים
 כבר וכאשר חוליו. אל להגיע מאד קשה
 לבדוק קשה קצת לו היה אליהם הגיע

אותם.
 היד, לתקלה הגורם עיקבות. נגד חוד
 ה־ מכונית את שבת בליל שגנב פרחח

 היו בה התל־אביבי, הרופא של קורטינר,
וה הבדיקה כלי הרופא, בתיק נתונים גם,

הראשונות. תרופות
 בה נסע הוא במכונה. פגע לא הפרחח

 בנעימים בילה קילומטר, וחמישים מאה
 ארבעה על בעיון עבר האחורי, בספסל
 שהיו הסיגריות חפיסות וארבעים העטים

בהם. לנגוע בלי במכונית,
בגבעתיים׳ המכונית את נטש לבסוף

 חול עיקבותיו, טשטוש לשם שזרה, אחר
 הרדיו ההגה, המושבים, על וריגבי־אדמה

ומוט־ד,הילוכים.
 המשטרה כאשר גניבות. נגד עונש

 הוא בן־יעקב לד״ר המכונית את השיבה
 הראשי הרופא שהיה כמי כעם. לא כבר
 עלותו לפני הבולגרי המשפטים משרד של

 על קבועה דיעה לדוקטור היתד, ארצה,
מדי. קלים העונשים מכוניות: גניבת
הרא בפעם מכונית לו שגנבו זה אך
 בכל אותו הרגיז שנותיו, 49 בכל שונה
כרופא. כאדם. לא זאת.

מקורית, תגובה על החליט בן־יעקב ד״ר
 בו האלמוני, לגנב גלוי במכתב פנה הוא

הוח והיא במכונית שנזהר על לו הודה
אחת״. סריסה ״בלי זרה

 כי לגנב הרופא הזכיר המכתב בהמשך
 את הנושא הגדול השלם את בוודאי ראה

 הדוקטור החל וכאן תורן, רופא המלים
 שצריך. כמו בגנב לטפל

בן־יעקב: ד״ר כתב
 את שגנבת לפני קצת הלילה, ״באותו

 חלתה אשר אשד, לבדוק נסעתי האוטו,
 שבאותו לעצמך תאר בלב. מטרומבוזה

מ לאחד יפה, כך כל בילית שבו הלילה
 ולא המקרה אותו לקרות היה יכול הוריך
 כלי- מחוסר לעזרתו לחוש יכול הייתי
למוות. לגרום יכול היד, וזה — רכב

ב לגנוב תרצה כאשר כך על ״תחשוב
 רופא כל של או שלי כלי־הרכב את שנית

אחר!״
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