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

 — נשלח זו תקנה המזכיר חוזר
 ה* 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
!זכויותיו על לשמור דע !

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

 נטפל ואנו הדבר אירע בו והמקום
בתלונה.

 שלח ״כוח-חדש״. על חתום
 דמי־המנוי את היום עוד

 ל״י, 10 בסך השנתיים
תל־אביב. ,136 לת.ד.

בתל־אביב •
 בשעה באוקטובר, 12 הרביעי, ביום
:ירצה ,8 גליקסון ברח׳ בערב, 8.30

אלכסנדר ישראל
:הנושא על

הרחוק במזרח סיור רשמי
ה # קוו ת ח־ ת פ ב

 8.30 בשעה באוקטובר 18 שלישי, ביום
 רח׳ אורה, גב' של בביתה בערב,

:ירצה ,32 כצנלסון
עמדי כנימץ

הנושא: על
להשיגו וכיצד השלום

ברמת־גן #
 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,
 תתקיים אורדע) קולנוע (מאחורי

הנוער. חוג של פגישה
 סגל שמואל עו״ד

הנושא: על ירצה
 בישראל האזרח זכויות

השרון ברמת •
 9.00 בשעה באוקטובר 14 הששי, ביום

 ,37 פקר רח׳ הנדלר, גרשון אצל בערב,
 מאזור ואוהדים חברים פגישת תיערך
:בהשתתפות השרון

רביב אכרי
הנושא: על שירצה

 - כוח-חדש
שנה של סיכומה

ם • ת־י בב
 8.30 בשעה באוקטובר 20 חמישי, ביום

 וגן בית רח׳ חיים, חסון אצל בערב,
אוהדים. פגישת תתקיים ,17

רכיב אברי
הנושא: על ירצה

כה? עד הספקנו מה
...״למק״י ״פרט

הקואליצ על פוליטי־אקטואלי ניתוח
 מק״י עתה חברה בה המוזרה, יה
 במגמה והליברלים כרפ״י מפלגות עם

מתפר החדש, הכוח את להחרים
 בטאון של האחרון בגליון סמת

? עליו מנוי אתה האם התנועה.

אנשים
השר שד הצרנו

 שנגע הראשון הכתוב המיסמך היה מה
 מיכאל ד״ר זאת גילה ? סיני למלחמת

 שלו, הגילויים־מטעם בסידרת כר־זוהר,
כחו קופסה זו היתד, לאחרונה. המתפרסמת

 שני 1956ב־ רשמו עליה סיגריות, של לה
 ויוסף פרם שמעון ,משרד־ר,בטחון אנשי

שר עם שיחתם עיקרי את נחמיאס,
 מונורי. כורג׳ם דאז, הצרפתי ד,מלחמה

 פגישה אחרי הלילה, בשעות זאת עשו הם
ל בואכה קטן, בפונדק־דרכים השר, עם

 במיס־ בר־זוהר: של גילוי עוד 9 פאריס.
 השרים פעם טסו אז, שנעשו ההכנות גרת

 בחברת כרמל, ומשה מאיר גולדה
 צבאי במטוס לצרפת, ופרס, דיין משה
 לפתח נפל במטוס, מעד כרמל צרפתי.

 מצלעותיו אחת את שבר שלו, הפצצות
 מלחמה לאיש כיאה אך בכאבים. והתענה
 עד לאיש מכאוביו את גילה לא הבליג,
 הקשור אחר סיפור • לישראל. שחזר

 יעקוב זכרונו מנבכי השבוע העלה בצרפת,
 זה היה שם. ישראל שגריר לשעבר צור,

ה לקונגרס בדרכו שהיה כשצור, ,1946ב־
במארסיי. אחד ללילה נתקע בבאזל, ציוני

 חבורה ראה החשוכים מרחובותיה באחד
 ו־ דהויים קאסקטים החובשים גברתנים, של

 מטילות־אימה. שחורות אפודות הלובשים
חשו בסימטד, בהם לפגוש רוצה הייתי ״לא

 לאנשי בהתכוונו למלודיו, צור לחש כה,״
ב המפורסמים מארסיי, של העולם־התחתון

 שאל לך?״ נאה לא יש? ,.מה מעלליהם.
 לאחר הגברתנים. אחד צברית בעברית אותו
 קבוצה זו היתד, כי התברר, תדהמה של רגע
 עימם בילה הבוקר עד ב׳. עליה פעילי של

 מיב־ על ובשיחה סיפורים בשמיעת צור
 ירושלים עיריית ראש כשהגיע • צעיהם.

רו בשכונת הפיצוצים למקום קולק טדי
 מעוצמת ההרס? נגרם ״ממה שאל: ממה,

 הלקוייה?״ מהבנייה או חומרי־הנפץ
★ ★ ★

הטבע שד העורה
 ידועי־ הישראלים כל של לתשומת־ליבם

בארכי שלהם הפנאי בשעות העוסקים השם
 שהיתר, מי של אוטוביוגרפי בספר אולוגיה:

ה הצרפתי, שר־ר,תרבות של אשתו ר ד  אנ
 בר,ודי־ שאירעה הרפתקה מסופרת רו, מאל

 ההרפתקה גיבור שנים. עשרות לפני סין
ארכיאו כחובב הידוע עצמו, מאלרו הוא

 עתיק למיקדש החובב לו הלך ובכן, לוגיה.
 (כאלף למכביר עתיקות בו אסף וחרב,

 ניסר, ותבליטים), פסלונים של קילוגרמים
ה המשטרה על־ידי נתפס אותם, להבריח
 רק מאסר. שנות לשלוש ונידון מקומית

 צרפתיים, אנשי־רוח של התערבותם לאחר
 כמה כבר שבילה לאחר מאלרו, שוחרר
דיר' השבוע כשסיים • בכלא. חודשים

סי  אחרונות, בידיעות פיזמונו את מנו
 אכא של חתנו לין, לאמנון שהוקדש
 בעניין ״נ.ב. כלהלן: הערה הוסיף חרטי,
 כהן־צידון.״ ממר שתלמד כדאי — י הנידון

 יטל• התל־אביבי לעורך־הדין כמובן, הסונה,
 הראשון המועמד שהוא כהן־צידץ, מה
 מ־ שמישהו במיקרה לכנסת, גח״ל של

 כהן־צי־ מכהונתו. יסתלק הנוכחיים הח״כים
 הנער של כפרקליט בזמנו שהתפרסם דון,

 כמי ידוע שוכמאכד, יופל׳ה החטוף
מת אינו מרובה, בסבלנות לתורו שמחכה

ב מעמדו לקידום פוליטיות בקנוניות ערב
 לין, לאמנון בניגוד ונראה, גח״ל, רשימת

 לכן הטבע. על זו בשאלה שסומך כמי
ה כשנתבקש • כדוגמה. מנוסי בו בחר

ה שהיד, מי שובל, רץ ד״ר פסיכולוג
 אדם להגדיר צר,״ל, של הראשי פסיכולוג
 כזו, פשוטה הגדרה אין כי השיב נורמאלי,

 קנה־מידה לעצמה קובעת חברה כל וכי
 להגדיר כשנתבקש אך זה. לצורך משלה

 השיב: ישראליים, קני־מידה לפי נורמאלי
ה לאחרים; במיוחד מפריע שאינו ״אדם
 בכוחות יותר, או פחות להתפרנס, יכול

• משפחה.״ חיי לחיות המסוגל עצמו;

לאופו אופוזיציה כבר שיש אחרי עתה,
 בהסתדרות בגין נאמני בצורת בחרות, זיציה

 ח״כ כבר יכול (הע״ל), הלאומית העובדים
להו הע״ל, מזכיר שיפטאק, אליעזר

 עצמי את מרגיש אני עכשיו ״רק דות:
 אופוזיציה לו שאין מנהיג אמיתי. כמנהיג

ממש.״ של מנהיג אינו —
★ ★ ★

הכלב שד המבט
 וי* שלמה לשחקן הולך משוגע קלף

 ל־ בארצות־הברית עתה השוהה שינסקי,
 בניו־ למסיבה הוזמן הוא לימודים. צרכי
 כעבור הנוכחים. כל את בה הצחיק יורק,
 המסיבה, מבאי אחד אליו ־ניגש קלה שעה
 בטלביזיה. הופעות חוזה על להחתימו הציע

ל למחרת כשבא אולם התלהב, וישינסקי
 רשיון־ לו שאין והתברר החברה, משרדי
 הטלביזיה אנשי ההצעה. בוטלה עבודה,
 שהוא מכיוון לרשיון, לו לדאוג הבטיחו
 • האמריקאי״. הקהל בשביל טוב ״נראה

 מיקי היא בניו־יורק מזל לה שאין אחת
 של שהות אחרי לשם, כשחזרה בךקיקי.

 ליחסי- משרד פתחה בישראל, חודשים כמה
 פרצה החודש לפרוח. החלו והעסקים ציבור,
 כמה באש עלו וכך המשרד, בבניין שריפה

הבי הכבאים, בעזרת שלה. מיחסי־ד,ציבור
ל לחזור מתכוננת היא והפיצויים, טוחים
 • חדשים. יחסים שוב וליצור עבודה
 לפני שהופיעה קאיטי, עליזה הזמרת

 באולפן פגשה האמריקאית, בטלביזיה שבוע
 מינאו: התלונן מינאו. סאל השחקן את

שהופעתי מאז אותי. רודף היהודי ״המזל

בש מחפשים באכסודוס, צעיר מחתרת כאיש
בסרטים.״ יהודים של תפקידים הזמן כל בילי

 האמנות למבקר פרס ניתן היה אילו •
 אין ישראל, של ובעל־הטאקט התרבותי

 נוימן, עדית היתר, בו שהזוכה ספק
 סאלכטורה הזמר את השבוע שתיארה
 ויפה, צעיר ״הוא הלשון: בזו אדאמו

 מזה־ כלב של מבט עם וכחוש, שחרחר
ללקו מיוחד שירות 9 תודה.״ ואסיר רעב

 התל־ הדיסקוטק בעל להנהיג עומד חותיו
 החל הוא רחמני. יואב א־פרופו, אביבי
ב בידיו, כשמסרטה העיר, ברחובות לסייר

 העוברות החתיכות את מנציח הוא עזרתה
הדיסקוטק. לבאי יציג הוא ואותן והשבות,

 במלון השבוע שנערכה אופנה בתצוגת •
 עבור הישראלי, היצוא מכון מטעם הילטון,

 בגדי המסלול על עברו העולם, מכל קונים
 חבר־ של לשיפוטם ביותר, נועזים וחוף ים

 לולה תופרת־העילית בראשות שופטים
ר.  ומלאי לגמרי מקוריים דגמים הוצגו כ

 גד״ על־ידי שתוכנן טורפדו, כמו המצאות,
ץ ץ ע ז ר ב  ומשולשים מימין) (תמונה או

מ (תמונה וירוקים סגולים בגוונים בתנועה
תל* הארץ כתבת על־ידי שתוכננו שמאל),

 וציירת־ הגרפיקאית עם יחד טלמיר, מה
ה הפתעת כן*ארי. ריקי ספרי־ילדים

הפר את הפסידו הנועזים הבגדים תצוגה:
 ו־ המכוסים הצנועים, הדגמים לטובת סים

השמרניים.
★ ★ ★

השבוע בדיחת
פוגל, מקם הירושלמי למדען מיוחסת

 ילדים בהכאת דוגל הוא כי פעם שאמר
להם כשמגיע גם בשבוע, פעמיים קטנים

 שאין שידעו כדי להם, מגיע כשלא וגם
 בפיס אזכה ״אם אמר: השבוע בעולם. צדק
 ענה: מדוע, אותו שאלו גדול.״ נם יהיה זה

הגרלה.״ כרטיס קניתי לא ״כי

★ ★ ★

השבוע טסו?׳
אלמוגי: יוסף רפ״י ח״פ •

 — חיינו במהות הרגישות הנקודות ״שלוש
כצנלסון.״ וברל האמת הטוב, הטעם
על פרם, שמעון רפ״י ח״ב •

 — מצומק ״העם בן־גוריון: דויד מיבצעי
 הגלותיות להתעצל; שלא נקראות האמהות

 שמותינו את נשנה — שמותינו בלשד
 נחדש — יומין עתיק התנ״ך לעברית;
 — משובשת העברית בחידונים; אף תלמודו

מיותרות.״ אתים מתוכה נעקור
בת דיור, פראנסואז הנאצית •

 דיור: כריסטיאן הצרפתי האופנאי של אחותו
 לפיר־ זקוק הנאציונאל־סוציאליסטי ,הרעיון
סומת.״

וטלמור בן־ארי של ו״המשולשים״ אוכרזון של ה״טורפדו״
וספרות־ילדים אופנה גראפיקה,

1519 הזה העולם


