
גבעתיים — רמת־גן
ב 8.30 בשעה בדצמבר, 7 רביעי, ביום
 10 וייצמן רחוב ״העשור", באולם ערב,
תתקיים בגבעתיים, ״נוגה״) קולנוע (ליד פועלים אסיפת

פידכסקי ועודד כהן שלוםבהשתתפות
הנושא: על שידברו
לא - אבטלה - כן - יעול

הראשונה הוועידה
 לעבודות להתנדב המוכנים חברים ♦

 המוכנים וחברים הוועידה, לקראת
בדצמ 17—15( הוועידה בימי לארח

 — והסביבה בתל־אביב צירים בר)
 ,30134 טל. לאברי, לפנות מתבקשים

תל־אביב. ,136 ת״ד
 שא־ עדיין מילאו שלא חברים ♦

לאברי. מיד יפנו לוני־ציר,
ל והצעות־תיקון הסתייגויות ♦

 — התנועה ותקנון העקרונות טיוטת
.6.12.66 עד בכתב מתקבלים

חדש׳׳ ״כוח
 בט־ — חדש״ ״כוח של 12 מם׳ בגליון

 — חדש כוח — הזה העולם תנועת און
המאמרים: את היתר, בין לקרוא, תוכל

הסכ (על דויטשלאנד!״ ״דויטשלאנד, *
ב הניאו־נאצית המפלגה שבהצלחת נות

והמפל חדש ״כוח ♦ בגרמניה) בחירות
ועקרונות ״תנועה בראשי״; ״מי גות״;

 וכן ♦ התנועה של לדמותה מאמרים —
 ועוד. בתנועה, הנעשה על דד״ח מכתבים,

ה דמי את שלח — הבטאון על חתום
תל־אביב. ,136 לת״ד ל״י 10 בסך מנוי
ת־גן $ מ גר

(מא המלר דויד בג: ״עצמאות״, בקפה
 המשד יתקיים ״אורדע״) קולנוע חורי

בנושא: הדיון
 - התנועה עקרונות
הוועידה לקראת

 רביעי, וביום בנובמבר, 30 רביעי, ביום
 בערב. 8.30 בשעה בדצמבר, 7

הנוער. חטיבת חברי נם מוזמנים
ה • מונ בדי

ב 8.30 בשעה בדצמבר, 2 שבת, בליל
ה שדרות אחי־מרים, יהודה אצל ערב,
ירצה ״ניל״), קולנוע (מול 52/9 נשיא מסארווה אחמד

הנושא: על
 הצבאי במימשל השינויים

ם ס ת־י בב
ב 8.30 בשעת בדצמבר, 8 חמישי, ביום
 ,17 בית־ונן רה' הטון, חיים אצל ערב,

 מבודים ואוהדים חברים פנישת תתקיים
בנושא: לדיון ומחולו!

 - התנועה עקרונות
 הוועידה לקראת

בראשון־לציון •
 בערב, 8.30 בשעה בדצמבר, 5 שני, ביום
ירצה ,23 אהד-העם רה׳ כהו, יהודה אצל מסארווה אחמד
הנושא: על

 הצבאי במימשל השינויים
בטבעון •

ב 8.30 בשעה בדצמבר, 7 רביעי, ביום
 קיימת 1קר רה׳ ״קורטוני״, בקפה ערב,

 חברים פגישת תתקיים קריית־עמל, ,65
עם ואוהדים

ארנפלד דויד
1 בנושא: לריח

 - שנה של סיכומה
 הוועידה לקראת

ה • ובעפולה בחיפ
מג החטיבות של הביצוע ועדות עורכות

מועדון. שכירת לצורר מקומית בית
 את לשלוח מתבקשים ואוהדים חברים
ה זה: לצורר תרומתם פ י ח ה לועדת ב

 חיפה. ,44559 ת״ד החטיבה, של ביצוע
ה ל ו פ ע  המורה גבעת מימון, ליעקב ב

עפולה. ,250

אנשים
מחצא׳ת־שמחצאית

 (״זיא־ זלמן והתרבות החינוך שר כשבא
 בדימונה, חדש בית־טפר לחנוכת ארן מה״)

 רעננים דשא כרי הנגב בלב לראות התפלא
 שובו עם מלבלבים. עצים ושפע ונירחבים,
 המועצה את לשבח הירבה הוא לירושלים
 לא כרי־הדשא כי לו שנודע עד המקומית,

 חמישה שניזרעה שקי־חימה כמה אלא היו
יסו להשקיה הודות נבטה בואו, לפני ימים
 העצים הביקור. אחרי יומיים ונבלה דית,

ל הוכנסו סמוכה, ממשתלה למקום הובאו
 למשתלה והוחזרו הפחים, עם יחד אדמה

 אכן, אכא שר־החוץ, גם • למחרת.
 הזמין הוא תרבות. בענייני השבוע עסק
 על לשיחה לפיד יוסף העיתונאי את אליו

 הכושי בשם מחזה כתב לפיד מחזאות:
לש ממנו ביקש ושר־החוץ שלו, את עשה
 אפשרית פגיעה למנוע כדי השם, את נות

 הוזמן לפיד • אפריקה. מדינות בשגרירי
 דן׳ של השבועית ההופעה אל גם השבוע

 חבר־ לדעתו מיהו כשנשאל כן־אמדן.
 אף לפיד היסס לא ביותר, המצחיק הכנסת

סור מרדכי ח״כ של בשמו ונקב רגע,

 אחר ח״כ • סבא. מכפר רפ״י איש קים,
 זה היה להצחיק. כדאי שלא השבוע גילה
 נאם הוא שם־טוב. ויקטור מפ״ם, ח״כ

־ פרשות את הזכיר כלכלה, על בכנסת י  ג׳
 ״בדורנו והוסיף: הלוי ומאיר לוי מי
 אותו שיסע הלויים!״ עם לנו הולך לא

 את משמיץ אתה ״מדוע אבנרי: אורי ח׳׳כ
 לרגע, התבלבל שם־טוב ?״ ראש־הממשלה

ב ח״ב וחברו, ק ע ן י  דבריו את תיקן חז
 רק מתכוון ״הוא משלו: ביניים בקריאת
 שלהם. המשפחה שם הוא שלוי לאנשים

 נושא היה הלוי מאיר • הפרטי.״ שמם לא
 כאדר. יוחנן ח״ב של רבים לסיפורים

 בשעתו, לו, נתן הלוי כי נזכר השאר בין
אצ שמור ״הבקבוק משובח. קוניאק בקבוק

 יהיה ולא ארצה, יחזור הלוי אם עדיין. לי
 מן אותו אכבד אני כסף, הרבה כך כל לו

 הלוי, של אישתו על # הזה.״ הקוניאק
 לפני כי לספר באדר יודע הלוי, חסידה

 יפה היתד, באצ״ל, כשהיתה שנים, הרבה
מחר עשוייה היא כאילו ו״נראתה מאוד,

ה העסיקה אחרת, יפה אישה # סינה.״
 אכרהם רמת־גן, עירית ראש את שבוע

 בתל־אביב, בבית־החייל בהיותו קריניצי.
 נערה אל תשומת־ליבו את אישתו היפנתה

 ״מח־ מאד. קצרה במחצאית לבושה יפה,
 אין — קריניצי אמר — שבמחצאית צאית

• לשטויות.״ זמן לי טוניסיה, לנשיא י

נאו בין זמן. היה כורגיכה, אל־חכיכ
 מקדיש הישראלי־ערבי, השלום למען מיו

 למלחמה־ברווקות הרב מירצו את בורגיבה
ש סיפר השבוע המוסר. ולטפוח בארצו,

 עד קצרה, כך כל בחצאית אישה אליו באה
 אותה הזמין הוא מולה. לשבת שהתבייש

לצידו. לשבת
★ ★ ★

משוני□ דברי□ עוד
ב (ראה ?{ומר דן השובת־רעב, הסופר

 רב־שערוריות סופר של בן־דודו הוא מדינה)
 ז׳אן־פראנסוא הצרפתי היהודי אחר:

 השבוע, טרבלינקה. מחבר — שטיינר
 בן־ כי בפאריס, המתגורר לשטיינר כשנודע

 צנזורה נגד כמחאה שביתת־רעב מנהל דודו
 שלום. ״לדן לישראל: הבריק ספרים, על

 בוא בהצלחה כשיסתיים במאבקך. איתך
כר גם צורף למיברק בפאריס.״ לנוח
 משתמש שאינו אחד •< במטוס. טיסה טיס

 מרדכי־ המשורר הוא מוזרות במילים
 לאור הוציא הוא השבוע אכי־שאול.

השלום. על בלדה בשם קטן שירים ספר

 המלחמה זוועות את מתארים הספר שירי
 — הספר ממכירת ההכנסות בוויאט־נאם.

 • הצפונית. לוויאט־נאם כתרומה יישלחו
ב יותר רב לפרסום כנראה שיזכה סופר

 לאן האנגלי המתח סופר הוא ישראל
ץ. איפקרס) (תיק ט י בבר לוויה ספרו די
 ארצה. בקרוב יגיע מזמן, לא שהוסרט לין,
 סמנטד, הישראלית הש.ב. סוכנת תפקיד את

דוו הגרמנית הכוכבת בסרט ממלאת סטיל,
 פושע אחר רודפת היא רנצי. אווה קא,

ברי סוכנים של מיטות דרך נאצי, מלחמה
 אותו תופשת שהיא עד ואמריקאיים, טיים

בספרד.
★ ★ ★

3■ השבוע םוק
 : הממשלה ראש על הראל, איסר •

 מתאים אינו שאשכול אומר ״כשבן־גוריון
מאינ זאת אומר הוא — שר־בטחון להיות

 מסתמך אני — זאת אומר כשאני טואיציה.
עובדות.״ על

״הפנקס נושא: באותו אלמוני, •
שגיאות!״ באיזה אבל רושמת. והיד פתוח
באסיפת סגל, שמואל עורך־דין •

 כוח — הזה העולם תנועת מטעם הסברה
 בן־גוריון ״אילו בסמוע: הפעולה על חדש,

 צריך היה לא הוא — שר־בטחון היה
בן־גוריון.״ כמו גיבור הוא כי להוכיח

ישראלית כסוכנת רנצי כוככת
במיטה שליחות = ש.ב.

רו הם מה !כטימטום גובל ה ץ
;  הנוער? את מקלקל שאני לומר? צים | /

 אולי או זיס? יהודה הנוער? את מתקן ומי
 הוא שספיר או לנוער? עוזר הלוי מאיר

 לנוער?״ טובה דוגמה
 התסריטאי ),35( גרוס (״יוסקה״) יוסף

 זה מכעס. רתח לרצח, המניע הסרט של
פס הצנזורה כי הידיעה, אליו הגיעה עתה

במוסר. פגיעה בטענה: שלו, הסרט את לה
הסרט? נגד טוענים הם מה יודע ״אתה

מצ יותר נימוקים דעתך על מעלה היית לא
 שיהודי זה איך למשל: אומרים, הם חיקים.

ה ביום דווקא יהודיה בחורה ירצח טוב
ש העובדה, נגד מתקוממת נפשם עצמאות.

 האודה מן העורק יהודי מלח בסרט יש
 אני מלחים כמה יודע אתה בהמבורג! דווקא
 מכיר אני בגרמניה? שערקו אישית מכיר

 שאני רוצים? הם מה מלח. הייתי אותם.
סר שיעשו המציאות? את בשבילם אפאר

מנומ גאונים, שוטרים עם גנבים? בלי טים
עדינים?״ סים,

★ ★ ★

בהרצל: פגעו
ע ה ¥ מ ש שה היא עובדה אך פנטסטי, נ
 לכל כעונש הסרט את פסלה צנזורה !

 שלמה הרב הישראלית. הסרטים תעשיית
ה והרוח הדתות משרד מנהל כהנא, זנוויל

הס־ ,ומחזות סרטים לביקורת במועצה חיה

ך  טופול חיים להתנהג נתבקש ן1"1ך
 לגילה ביחסו (ארבינקד.)

הסרט. יקוצץ לא, אס המשטרה. נציגת אלמגור,


