
 מחוזיים כינוסים
ה של הראשונה הועידה לקראת

 מחוזיים כינוסים ארבעה ייערכו תנועה
 חברי בהשתתפות ואוהדים, חברים של

 התנועה. מרכז
ם י ס ו נ י כ : ה ו כ ר ע י  י
כתל־אכיב

7.30ב־ בנובמבר 3 חמישי ביום
קפלן רחוב ״בני־ברית״, בבית בערב,

10.
בחיפה

7.30 בשעה בנובמבר, 4 שישי ביום
הרצל רחוב ״דומינו״, בקולנוע ב:רב,

67.
כירושלים

7.30ב־ בנובמבר, 8 שלישי ביום
אבן רחוב החלוצות, בבית בערב,
.14 גבירול

כבאר־שכע
7.30ב־ בנובמבר, 10 חמישי, ביום
ה רחוב כסיוד׳,—״אשל בקפה בערב,

הקיימת. קרן
ת ו ב י ט ם ח י ט נ ד ד ט פ ה

הסטודנ .חטיבות התארגנות לקראת
 כוח — הזה העולם תנועת של טים

 התנועה ואוהדי חברי מתבקשים חדש,
מז עם להתקשר הגבוהים בבתי־הספר

תל־אביב), ,136 (ובד. התנועה כירות
 ושנת־ מקצועותיהם גילם, את ולציין

שלהם. הלימוד

? למיליונרים אוניברסיטה
 הסטודנט מצב על פומבי דיון

בנובמ 1ה״ שלישי, ביום יתקיים
ב בצהריים, 1.00 בשעה בר,

השתתפות
אבנרי, אורי ח״ב

וסטודנטים. מרצים
ה כיפת תחת יתקיים הדיון
 המיג- בנין שליד בכיכר שמיים,

בירו העברית באוניברסיטה הלה
ה שהסתדרות לאחר זאת שלים,

ה סטודנטים ב ר י  אולם לתת ס
מטרה. לאותה

כירושלים •
ואוה חברים סטודנטים, פנישת תתקיים

ב 9.00 בשעה ,30.10.66 א', ביום דים,
ב ״קנרה" בניז שליד הדשא על בוקר,
 ת־ יחולקו בפגישה האוניברסיטה. שטח

 בשבועיים שתתקיימנה לפעולות תפקידים
הקרובים.

ברמת־גן •
 8.30 בשעה באוקטובר, 26 רביעי, ביום

 המלד דויד בנז ״עצמאות״ בקפה בערב,
ירצה ״אורדע״), קולנוע (מאחורי

מסים אלכם
הנושא על

ציבור ויחסי פוליטיקה
בדימונה •

 8.30 בשעה באוקטובר, 28 שישי, ביום
ה שדרות אחי־מרים, יהודה אצל בערב,
ירצה ״ניל"), קולנוע (טול 52/9 נשיא

מסארווה אחמד
הצבאי? המימשל נחוץ למי

כטבריה •
 להתקיים היתה שצריכה האסיפה נדחתה
 הבא, רביעי ביום תיערד והיא השבוע

 במשרדו בערב. 8.00 בשעה בנובמבר, 2
 בך יוחנז רחוב בז־רורי, ראובן של

.1 זכאי
ארנפלד דויד

על: ירצה
שנה של סיכומה

מוניציפליות. בבעיות דיון ״ערר בז
כנם־ציונה •

ב 8.30 בשעה באוקטובר, 31 שני, ביום
 נם־ ,6 נורדאו רחוב רבינוב, בבית ערב,

 מאזור חברים פגישת תיערר ציונה,
בהשתתפות וראשל״צ, נם־ציונה רחובות,

רכיב אברי
הנושא על

? לעשות לנו יש מה

אנשים
ת, רו ב ד ד הי ב ן א ו פ ר ט ב

 איש־ציבור השבוע יצא לגמרי מזועזע
 לוי ראש־הממשלה של ממשרדו מסויים

 ארובה. שיחה עימו שניהל לאחר אשכול,
 ונכנסה יצאה שם שהותי זמן כל ״במשך

 אשכול, מריכ מארחי, של רעייתו לחדר
ב מתערבת לפעם, מפעם מקשיבה כשהיא
 מצירו אוהבות יד לטפיחות וזוכה שיחה

 במשך כי גילה, הנידהם האיש אשכול.״ של
 ניתקל לא שלו הציבורית הקאריירה כל

 ״דו־שיח בשם כינה אותה כזו, בתופעה
 דויד ראש־ממשלה, שהיה מי • לטפני״.

ה בעצרת כי בעתונות קרא כן־גוריון,
 בפיזמון המינים שבעת להקת הופיעה צנחנים

 תמה מבט העיף הוא בדיסקוטק. בן־גוריון
 הרים לעתון, שוב החזירו אותו, בסובבים

 ישי, אלחנן את ושאל הראש את לבסוף
 השמונים: בחגיגות החיר, הרוח שהיה זה

 דיסקוטק?•׳ זה מה דיסקוטק? ״דיסקוטק?
 ריקודים עם כזה, עניין שזה לו הסביר ישי

 ותקליטים,״ ריקודים כן, כן, ״אה ותקליטים.
 כזכור, • בעתונים. ושקע וחזר ביג׳י הפטיר

 שסופיה כששמע דומה שאלה פעם שאל
ץ (יהודית) מ  של לבבותיהם את הרעידה ל

 לורן? ״לורן? בארץ. כשהיתה צה״ל, אלופי
 המיברק אגב: • אז. שאל לורן? זה מי

 בן ביג״ של כתובתו על שהתקבל האחרון
 משאלותיו. כל הגשמת את לו איחל השמונים

 בניו־ פלונסק יוצאי אגודת בירכת זו היתד,
 ילידי מבין ביותר הידוע אל שהופנתה יורק,
ה חגיגות מזה, חוץ • פולנית. עיר אותה

פו בעיות ליצור ממשיכות' עדיין שמונים
 לצפת. הדן הגיע לאחרונה ושם. פה ליטיות

 רצה מיכר, מאיר הגח״לי, העיר ראש
 צה״ל״ ״יוצר המדינה״, ״אדריכל את לברך
 יעקוב המערבי, סגנו דווקא אולם ובו׳,

ל ובנוגע • כך. על ווטו הטיל תדפרט,
 בה חשוב תפקיד ורפ״י: מפא״י בין הידברות

 האחראי שר־הדואר, מאשר אחר לא ממלא
 ששון. אליהו — הטלפונים עשרות על גם

 הורות מאד: פשוט זה? את עושה הוא ואיך
ה מגיעים לשליטתו, הנתון השירות לטיב
 השוכן ר&״י, למרכז המיועדים טלפונים רבה

 דווקא, מפא״י למרכז ,53 מס׳ הירקון ברחוב
 אבל .110 במם׳ אך הרחוב, באותו השוכן

 לזה גם אז שלמה, הידברות אינה עדיין זו
 טלפונים, מגיעים רפ״י למרכז גם ששון. דואג
 במיבן. מפא״י, למרכז מיועדים אלא אבל

 מרכז בישיבת להידברות. ימהידברות •
 חגי הנהללי ההידברות פעיל קם מפא׳׳י

 אותם פתח הוא דברו. את לשאת כנימיני
הנכב רב-־תי סליחה, אה, ״חברה... כך:
.דים . .סליחה אה, . .  ובו׳ יקרים״ חברים .
מנ על לאחרונה רגז בנימיני אותו • ונו׳.
 רמייה, היא ההידברות כי שקבע רפ״י, היג

 לו, העיר דעתו, על חלק בו מכתב לו הריץ
 בין משותפת שפה תיתכן אם כי כך, אגב

תית טוכי, תופיק רק״ח ח״ב לבין ביג׳י
ל מפא״י אנשי בין משותפת שפה גם כן

.בעצמו בן־גוריון ציין כזכור, רפ״י. אנשי

הקומו המנהיג עם משותפת שפה מצא כי
 בחולון, המערך מטעם באסיפה • ניסטי.

 לקבל מוטב כי גלילי, ישראל השר קבע
 אל־פתדז, לחבלות תגובה על באו״ם גינוי

 שאל אין־אונים. על שבחים לקבל מאשר
 או באל״ף ״אונים המאזינים: מקהל אחד

 • ״שניהם!״ השר: השיב בעי׳׳ן?״ עונים
 מפא״י מזכירת נשאלה אחרת מערך באסיפת
מז עם מדברת אינה מדוע מאיד גולדה

 ״הוא השיבה: פרס. שמעון רפ״י כיר
 אבל האחרון, בזמן שבחים לי מחלק אמנם
א על אבן לזרוק כדי זאת עושה הוא כ א

 תוך שם עובדים כולם ובכלל, החשמלאים
 שייך הבא הגילוי * אינסופי. צחוק כדי

 י פאסין, ג׳יאובגי ,85 בן איטלקי לכומר
 איטלקיים: עיתונאים באוזני הושמע והוא

התגורר הראשונה העולם מלחמת ״בשלהי
 צבאי כוח בו ששהה קטן איטלקי בכפר תי

ל ואני, החיילים עם אז התיידדנו אוסטרי.
הז פעם בשמותיהם. מהם כמה הברתי משל,
וכשפתח חולה, אשד, של לבית אותי עיקו

 לחלוטין, ערומה צעירה, ראיתי הדלת את תי
 אוסטרי, רב־טוראי של ברכיו מעל מזנקת

מאו־ היטלר. אדולף בשם הכרתי אותו

כיום וכגה כריסטין
מהנדס רק — שר לא

אז קריסטין
שחור רק — אדום לא

 אני גם כזו שלמטרה חושב הוא אכן.

 בצוותא ישיבה תיתכן איך זאת, מלבד טובה.
 כמו גמור וצדיק כמוני מעוותת־דין של

 אלון יגאל לשר־העבודה גם 0 פרס?״
 ״הגענו כי קבע הוא השבוע. להגיד מה היה
 נגיע ״מתי ושאל בצריכה,״ למיתון כבר
ב מאלף שיעור • בצריתד,?״ למיתון בבר

 לשר־המיסחר־וה־ השבוע ניתן מיתון ענייני
 הכנסת של מפרכת ישיבה אחרי תעשיה.

 לבר אלון, עם יחד צדוק, חיים נכנס
 ארוחת- לאכול כדי בירושלים, פינק של

 ושני מקום, אפס עד מלא היה הבר ערב.
 זמן הבר דלפק ליד לשבת נאלצו השרים

 עד עליו, במרפקיהם שעונים כשהם ממושך,
שולחן. שנתפנה

★ ★ ★

ד ;״יתומה, ב ה א ר שי 1 ע
ה נאנח מלחי,״ משפט את ממש חי ״אני
 גד״ בירושלים, אחרונות ידיעות כתב שבוע
 המשפט את המכסה הכתב, רייכר. עון
 בפרבר מתגורר נפתח, מאז ביומו, יום מוי

ב שם, בית־הכרם. עוטה־הירק הירושלמי
הנא גם מתגורר לידו, בבית הרחוב. אותו

 גר ממול ובבית מלחי, אליעזר שם
 בפרשה, הדן המחוזי בית־המשפט נשיא
 קום,״ משכים ״כשאני כקד. עלי צכי
 ב־ אחר־בך, בהם. פוגש ״אני רייכר, סיפר

ב וגם אותם, רואה שוב אני בית־המשפט,
 אחרת מרכזית דמות • החלון.״ דרך ערב׳

 סופר, יונה עורכת־דין משפט׳ מאותו
 אולם בירושלים, להתגורר השבוע עברה

 בבית־ השתכנה לא רייכר של לדאבון־לבו
 לאפריים שייך הבא הווידוי • הכרם.

 לקול קרה באמבטיה כותב ״איני :קישון
ה מן השראה מקבל ולא קאמרית, מוסיקה

 בדיוק, 6.30 בשעה בבוקר, קם אני ירח.
 היטב מחודד בעפרון וכותב לשולחן ניגש

 כךנולדסאלח לשמאל. מימין 10.00 שעה עד
 עובדים.״ פשוט ארבינקא. נולד וכך שבתי
 אני הפרטיים ״בחיים הנה: עוד? רוצים

שה פעם כל האמת, את לומר לגמרי. יבש
 שעשיתי חושש אני פנים לי מאירה הצלחה
 לאורי שייך אחר וידוי • בינוני.״ משהו
בירי הנמצא מזדקן, קומיקאי ״אני :זוהר

 אם • ולילד.״ לאשר, הדאגה עול ותחת דה
ה האוסף הרי קומיקאים, על מדובר כבר
שה בציות התקבץ הזה מהמין ביותר גדול
 אור- גולן. מנחם של מזרחי, עליזה קני
 כי מספרים, בהסרטה לחזות שהוזמנו חים
 גם העבודה, בשעת צוחק הבמאי רק לא

גם הצלמים, גם צוחק, כהן, כני עוזרו,

 הכפר, את עזבו כשהאוסטרים יותר, תר
גיל לא ד,יא ילד. מקומית צעירת אותה ילדה

 אין אולם האב, של זהותו את פעם אף תה
 ה־ • היטלר.״ אדולף אותו שזהו ספק לי

הח רחמני (א־פרופס יואב דיסקוטקאי
 הדיסקוטקים לבאי שח אליפות לקיים ליט

 שח שולחן התקין זה לצורך בתל־אביב.
 ציפורי־ה־ לשרות בא־פרופו שיוצב מחוטב,

 דיסקוטקאי • מישחק־המלכים. חובבי לילה
 עורך גם שהוא כירון, דן הירושלמי אתר,

 את השבוע שאל בלוול־ישראל, תוכניות
ה מה הגדול ג׳אנה) (אברהם סורמללו

 השעה ״מה סורמללו: השיב בדיוק. שער.
 או יותר שבוע אצלי בפוסטה, תשאל בדיוק
 לי ״יש • בכלל.״ משנה לא פחות שבוע

 גיבורת לאחרונה הודתה מהשמיים,״ מזל
 בשם ידועה שהיתר, מי פרופיומו, פרשת

 תייבים הזר, המזל ואת קילר. קריסטין
 המקווים ישראלים אותם כל בחשבון להביא

 כאן. תבקר וכאשר אם עיניהם, במו לראותה
 בשם בעל השאר: בין כולל, הזה המזל

 לפי מהנדס לכרמור, (״גי׳מי״) ג׳יימם
 ואבי ליש״ט) 20 שבועי: (שכר מיקצועו

ב מרווח כפרי בית ניקולם; הנקרא בנה
 במיני• שעורי־נהיגה שקטה: אנגלית עיירה
 במקום שחור, שער צבע פרטית; מיינור

ברי כל את פעם שהרעיש החום־האדמוני
 שדרוש מד. כל בקיצור: — הגדולה טניה

 ארבע המקדישה ,24 בת לזעיר־בורגנית
ול לבעלה תבשילים להכנת יום כל שעות
 לברמור. גברת לפנייה ברצון והעונה בנה׳

מס מארצות־הברית האחרונה הרכילות •
ל ושותפו ידידו שיכא, גדליה כי פרת,

 מקיים כרמון, (להקת) ימתן של שעבר
 אמריקאית, חברה אשת עם הדוקה ידידות
ב קיבלה וגם יתומה גם צעירה, גם שהיא
 ו־ דולרים, של מיליונים אי־אלה ירושה

אחת. דירת־פאר

★ ★ ★

ק• סו ע! פ בו ש ה
״אש :אלמוגי יוסח דפ״י ח״ב •
 ספיר בן־גוריון, בלי רפ״י בחברי רוצה כיל

 גולדה ואילו רפ״י, בלי בן־גוריון את רוצה
זה.״ את ולא זה את לא רוצה לא

ה כי שמחכה ״מי :כן־אמיץ דן •
 — להתאכזב עלול במלחמה, יפתחו ערבים

הערבים.״ על עליהם, לסמוך אפשר אי
טדי ירושלים עיריית ראש •

 בגדים, בחנות זבן הייתי ״אילו ?ולק:
אדם.״ לכל חולצה סוג כל מוכר הייתי
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