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ומדינה״ ״דת
 דפי מעל החל זה בנושא הרעיוני הדיון
 זו במסגרת ״כוח־חדש״. התנועה בטאון
 קבוצת־הדיון סיכומי את לקרוא תוכל

 9 בגליון עוד ומדינה״, ״דת בענייני
 ארגוני דו״ח חברים, מאמרי הבטאון: של
 פוליטיות תגובות בתנועה, הנעשה על

ועוד.
 עוד שלח — ״כוח־חדש״ על חתום
 בסך השנתיים דמי־המנוי את היום

תל־אביב. ,136 לת.ד. ל״י 10.—

ל!!! י י ח
 חייב ממשלתי רכב כל כי הידעת
 טרמפ? מבקש אתה כאשר לך לעצור

 — נשלח זו תקנה המזכיר חוזר
 הי סיעת שהגישה שאילתה בעקבות
ב חדש כוח - הזה עולם
 הממשלה. משרדי לכל — כנסת
 בכנסת סיעתנו של התלונות לשכת
 רכב על חייל של תלונה בכל תטפל

הנ״ל. התקנה על שעבר ממשלתי
זכויותיך:! על לשמור דע

 עצר שלא הרכב מספר את לנו כתוב
 השעה היום, את וכן להסיען מנת על

 נטפל ואנו הדבר אירע בו והמקום
בתלונה.

הארצית המועצה
מו תקיים התנועה של הארצית המועצה

 באוקטובר, 4 השלישי, ביום פומבי שב
 רח׳ ברית, בני בבית בערב, 8 בשעה
 תל־אביב. ,10 קפלן
לנושא: יוקדש הדיון

 - במפלגות ״המשברים
 בהתמוטטות תמרורים

המשטר״
ישא פתיחה דברי

 אבנרי אורי
בי א ־ ל ת ב ב#

 8.30 בשעה באוקטובר 12 הרביעי ביום
:ירצה ,8 גליקסון ברח׳ בערב,

אלכסנדר ישראל
הנושא: על

הקובאית המהפכה
ת # בו ברחו

 8.30 בשעה באוקטובר, 4 השלישי, ביום
 ,46 וייצמן רח׳ מונה, באולם בערב,

 מרחובות, אוהדים אסיפת תתקיים
 המשך על לדיון ונס־ציונה, ראשל״צ
באזור. הפעולה

ןבדמת־ג #
 8.30 בשעה באוקטובר, 12 הרביעי, ביום
 המלך דוד בגן העצמאות בקפה בערב

 : ירצה אורדע), קולנוע (מאחורי
 לקפד ישראל ד״ר

הנושא: על
טבעיות ריפוי שיטות

 8.30 בשעה באוקטובר 19 הרביעי, ביום
 המלך דוד בגן העצמאות, בקפה בערב,

 פגישה תתקיים אורדע) קולנוע (מאחורי
הנוער. חוג של

 סגל שמואל עו״ד
הנושא: על ירצה

בישראל האזרח זכויות
השרון ברמת

 9 בשעה באוקטובר, 14 השישי, ביום
 ,37 פקר הנדלר, גרשון אצל בערב,
 מאזור ואוהדים חברים פגישת תערך

:בהשתתפות השרון
רכיב אברי

על שירצה
 - חדש כוח

שנה של סיכומה

במדינה
)11 מעמוד (המשך

 על חשאית.״ אגודה של בשיטות אוזן,
ממ את המאחדת הזאת, החשאית האגודה

 השבוע כתב ישראל, קול עם ישראל שלת
 שאלות׳ יש התוכנית עירך לוסין, יגאל

 השידור רשות עובדי של החדש בבטאון
נעול*. גל —

 שחו־ רשימה גם יש זו חשאית באגודה
 ברשימה הכלולים האישים הם מי רד״

 ישראל קול לאנשי אין כך על השחורה?
ברורות. תשובות

 יש שחורה, רשימה שום אין ״בעצם
מהם. אחד אמד ברדק.״ סתם

 אנ־ יש אינסטינקט. לפי עובדים ״אנחנו
 ל" שקבל שיש מיד יודעים שאנחנו שים

 שנקליט לפני הממונה מן אישור גביהם
 למשל: איתם. שנשוחח לפני או אותם,
 לבון לגבי כי אם לבון. פנחס אבנרי, אורי

קובע. לא כבר בן־גוריון הרי מגוחך. זה
 שהקליטו תקופה היתר, סנה משה ״לגבי

 לגבי גם אוסרים. שוב עכשיו הרבה. אותו
 צריך בן־גוריון, לגבי ואפילו דיין, משה

מוקדם. אישור
 מל־ שנמנעים לומר אפשר כלל ״בדרך

לצרות. להכנס לא כדי אלר. אישים שדר
עונה הוא עליך, לממונה פונה כשאתה

 אחרי מסיבוכים חשש מתוך יותר בשלילה,
ו ברורה הנחיה מתוך מאשר השידור,
 עד את שמדאיג מה קבועים. כלליםקבועה.״

 המסוד הטלוויזיה היא באמת הראדיו בדי
 כי נראה י!שדאל קול לאנשי באופק, מנת

 והצנזורה בשידורים הממשלתית ההתערבות
 אי של תוצאה הם בכירים פקידים של

עצ ישראל קול מנהלי התעלמות ושל סדר
שלהם. העבודה עומס בשל מם

 העובדים חוששים הטלתיזיה, בוא עם
של לחסדם ויותר יותר יופקרו הם כי

 להק־ השאר, בין נועד, נעול גל פקידים.
 קבועים׳ כללים דורש למכה, רפואה דים

 ב־ שיגדירו השידור, רשות לחוק בהתאם
 עובדי של העיתונאי החופש את מפורש

ישראל, קול

כנסים
ת מו !מדד־ד3 ל

 שנערך■ בישראל ספרד לוחמי ערב את
 ששה משך הכינה בתל״אביב שעבר בשבוע

אר של בפגישתם שנבחרה וועדה חודשים
 ש־ הבינלאומיות הבריגאדות לוחמי בעים
המת מאות מארבע בישראל. לחיים שרדו
.1936ב״ לספרד שיצאו נדבים

 ההסתדרות של הפועל הוועד פרטיכלי
 ראש היום נמיר, כמרדכי אישים כי מעידים

 הנלהבים תומכיה בין היו תל-אביב, עירית
 גם בספרד, החופש מלחמת של ביותר

 אך בריפובליקה תמך אז של הצעיר השומר
 בחפי־ המלחמה של השחור התפקיד את

 את ובחום, בקור האין־קץ מסעות של רות,
 ה־ המנהיגים השאירו — והמחסור הרעב

 אלמוניים ללוחמים הישוב של רישמיים
 אחר״ נודו בחיים, נשארו אם מהם, שרבים

הציבו ובחיים בעבודה קופחו בארץ, כך
 ומיד מספרד שובם אחרי והוכתמו, ריים
 כ״קומוניס־ השניה, העולם מלחמת אחרי
טים״.
 פריי, פיטר הצטרפו הלוחמים שרידי אל

ה האמריקאית, לינקולן בריגאדת מלוחמי
בשנת כבר (שכתב פן אלכסנדר משורר

 של הראשונה ״היריד, היא ספרד כי 1937
 גב־' חטיבת מפקד השניה״) העולם מלחמת

 שנד הפלמ״ח של הגרמנית והמחלקה עתי
 ואישי אמנים של גדול ומספר אבידן, ערן

 הת־ ורבע שעות חמש יבוא. יום עודציבור.
 אספניה בערב המשתתפים מאות יחדו

המפלה של המדכא הזכרון עם אספניה
ה המלחמה תמונות עם בספרד, הנוראה
 התעודתי בסרט לעיניהם שהוקרנו אכזרית

 רצה לא בית־קולנוע שאף במדריד. למות
 האנושיים הזכרונות ועם בישראל להציגו

 שחלקם הבמה, על שישבו הלוחמים של
 חבריו על־ידי נתמך כשהוא אליה הגיע

לנשק.
 השמיע חדש, הזה״כוח העולם ברכת את
 שמואל עורך־דין העצרת, ויו״ר המרכז חבר
 הנאבקים הכוחות שאר עם ״יחד סגל.

 ליום אנו מייחלים — בעולם וחופש לשלום
 של הריפובליקה מחדש כנה על תיכון בו

הספרדי.״ העם

 אחותי נעול גן השירים: שיר לפי *
ן חתום. מעין נעול גל כלה,

 ישראל היתה — בפאריס וארצות־ערב ישראל בין השלישי הסיבוב נערך היה ילו
חשפנית. של וירך תפוזים, ברוטב צלוי אווז של שוק ירך. על שוק האוייב את מביסה 4\

 בפאריס ורק הכמות. יתרון יש לערבים אך איכותי, יתרון לישראל יש אחר מקום בכל
הכמות. מן גם אלא האיכות, מן רק לא ישראל נהנית
 צוותי רשימת את שנה, מדי כדרכו הצרפתי, משרד־החוץ פירסם כאשר השבוע, נתגלה זה

 באותו המרחב לארצות המוקדש־ם העמודים מיספר לפי בעיר־האורות. הזרות הנציגויות
דהיינו: ישראל. לטובת 1:3 הוא מצריים—ישראל בתחרות היחס מדריך,

 תופס המצרי הצוות עמודים. וחצי ארבעה תופס הישראלי הצוות
אחד. בל עמוד חצי תופסות וירדן עיראק לבנון, וחצי. עמוד

 צרפת, ממשלת של בשנתון יותר. עוד חיובי ישראל לטובת היחס מדוייקים במיספרים
 מצרים, 15 לעומת ישראליים, דיפלומטים 43 מופיעים הבכירים, הדיפלומטים את המפרט

אחד. ולבנוני אחד עיראקי סעודים, 3 סורים׳ 7 אלג׳ירים, 13
 לערכים. כהשוואה רק לא אדירה דיפלומטים מעצמת היא ישראל

 אחרי ישר - בפאריס העולם נציגויות כין השלישי במקום מופיעה היא
 רק מפגרת היא ברית־המועצות אחרי וכרית־המועצות. ארצות־הברית

שבועות. כמה תוך לתקנו שניתן דבר דיפלומטים, בתשעה
 ארבעה לעומת עמודים (ארבעה הגדולה בריטניה כמו קטנות מדינות מופיעות ישראל אחרי

להס נאלצות ופולין הודו איטלי־״ עמודים). (שלושה המערבית גרמניה ישראל), של וחצי
אחת. כל עמודים בשני תפק

28ב־ מסתפקת המערבי, העולם לכל פתח בפאריס הנציגות מהווה בשבילה אשר סין,

הכוחות תאזן
 לפי נציגות לסין היתד, אילו תושבים. מיליון 25 כל על אחד דהיינו, בפאריס, דיפלומטים

 למנות צריכה בפאריס שלה השגרירות היתר, תושבים), אלף 55 כל על (אחד הישראלי היחס
בכירים. דיפלומטים אלף 12מ־ למעלה

ש-ליס \ידים2\זפ יורדים; \ירים־2\ז\זפ

 והמשעשע, המאלף פארקינסון״ ״חוק ממציא פארקינסון, נורתקוף האנגלי פרופסור ך*
 הפרופסור: הוכיח הבריטית. האדמיראליות את המנגנונים ניפוח לתורת כדוגמה הביא 1 (

 שהיו הפקידים מיספר גדל כן הבריטי, חיל־הים של אוניות־המלחמה מיספר שפחת ככל
 הגיע הצי, של הגדולות אוניות־הקרב אחרונות השרות מן הוצאו כאשר עליהן. מופקדים

חסו־תקדים. לשיא בלונדון הצי מיניסטריון של הפקידים מיספר
 —ישראל יחסי הגיעו שנים עשר לפני לכך. דומה בפאריס הישראלית הנציגות של גורלה

 עצו- בממדים וכלכלית מדינית צבאית, שותפות על מבוסס שהיה סיני׳ במיבצע לשיא צרפת
 מישני תפקיד בפאריס ואגראם בשדרות הישראלית השגרירות מילאה אז גם אמנם, מ־ם.
 בעיתונים. פתיחתו על קרא המיבצע, תיכנון על כלל ידע לא צור יעקוב השגריר מאד.

 כרו- ,שהיתר העצומה והעבודה משרד־הבטחון, שליחי באמצעות התנהלו האמיתיים היחסים
פרם. שמעין בראשות מיוחדים. שליחים של זעיר קומץ בידי נעשתה המיבצע בהכנת כה

 רבים, בשטחים נותקו. לא הם צרפת.—ישראל ביחסי מתמדת אך איטית ירידה חלה מאז
 וורלית אלה יחסים אולם והדוקים. מצויינים יחסים שוררים עודם ופחות־מפורסמים, גלויים
בהתמדה. גדל בהם העוסק הצתת ואילו — אחד עשור לפני שהתקיימו מאותם

 ואולי ברומא, למשל, הקיימת, השגרירות על בפאריס השגרירות עולה מדוע להבין אפשר
יש דיפלומטים 37 תשכ״ו משנת הישראלי הממשלתי בשנתון מופיעים כך בלונדון. אפילו
בוושינגטון. בלבד 19ו־ בבריטניה, 21 לעומת בפאריס, בכירים ראלים

הממשלה, שנתון לפי השגרירות אנשי ברשימת הופיעו סיני, מיבצע ערב תשי״ז, בשנת
בלבד. איש 18

 כרית־המועצות כמו אדירה מעצמה יכולה מדוע להבין אי־אפשר אולם
שהשגרירות גם מה הקטנה. ישראל של לזה הדומה כמיספר להסתפק


