
ברמת־גן #
 בשעה בדצמבר, 13 זה, רביעי ביום
 בגן עצמאות, בקפה בערב, 8.30

 אורדע), קולנוע (מאחורי דויד המלך
ירצה

פהן שלום
הנושא: על

? זוה־גול אותנו מכר למה
ל ה ק ב ה ח ר . ה ן מ ז ו מ

בבאד*שבע #
ב 8.30 בשעה בינואר, 3 רביעי, ביום
ירצו בית־העם, באולם ערב,

 כהן שלום
מסים ואלפס

הנושא: על
 מלחמת אחרי חודשים שישה

הלאה? מה — ששת־הימים
הקהל. לשאלות ויענו

לקראת
 השנייה הוועידה

- התנועה של
 התנועה של האירגונית הלישכה ישיבת

ב בדצמבר, 17 ראשון, ביום תתקיים
 ברמת־ עצסאות בקפה בערב, 8.30 שעה

גן.
ם י ר ב ם ח י ד ה ו א . ו ם י נ מ ז ו מ

ל יצא ״כוה־חדש״ התנועה ביטאון
ב נוספות הזמנות למנויים. ונשלח אור

מזכירות.

בחיבת #
 פומבית ישיבה

התנועה מרכז של
ב 7 בשעה בדצמבר, 21ב־ תתקיים

 ,50 מוריה (רחוב פת בקפה ערב,
 נשלחו. לחברים הזמנות הכרמל). על

פתיחה: הרצאת
אבנרי אורי ח״כ

ם י ר ב ם ח י ד ה ו א ר ו ו ז י א  מ
ן ו פ צ . ה ם י נ מ ז ו מ

ישראל-סלסטין פדרציה למען התנועה
 בתל־ בבית־סוקולוב תתקיים אחרי־הצהריים, 6 בשעה בדצמבר, 14 חמישי, ביום
בהשתתפות אסיפה אביב

והגדה המזרחית מירושלים אישים
ל בחו״ל. לטלביזיה תוסרם האסיפה ה ק . ה ן מ ז ו מ

)0* קוו ^1 4 111*1121!
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ס זהו § סנ פ ״וספה׳־! של ה
 חנה — גל״הנע או שרשראות ללא — האחורי לגלגל מהמנוע ישירה תמסורת

 קיימת ולא עולמי, בפטנט המוגנת ל״וספה״ ובלעדית מיוחדת מכנית תכונה
 אורן לקטנוע ויש תמסורת, על כח אבדן אין לה, הודות אחר. קטנוע בשום
 — והמשתחקים הנעים החלקים בו שמעטים זה מכני במבנה עצום. חיים

 ק׳׳מ 150.000 לנסוע מסוגלים ״וספה״ שקטנועי לכך הסיבה וזו קטן, הבלאי
!(אוברול) כללי שיפוץ ללא

המעולה. לאיכות ההוכחה חם — העולם ברחבי ״וספח״ קטנועי סל מליונים

אנשים
איו

משכנתא
 לפגן־אלוף הכתפייב; על אחד פנתר ראס

שלושה. ולאלוף־מישנה שניים

 חיים על לספר משהו לו שש מי כל
 וכך שעבר. בשבוע זה את עשה כר*לכ,

 ב־ חקלאות למד הוא כאשר כי התגלה
ברפתנות. התמחה דוזקא הוא מיקודה־ישראל,

 פעם שהיה שלו, האבא לבר־לב אמר ומה #
 והיושב ביוגוסלביה טקסטיל מיפעל מנהל
 של קובץ לדפוס ומכין במיצפה־רמון היום

 מאחל ״אני לו: אמר הוא חז״ל? אימרות
 ואם • עבודה!״ הרבה לך תהיה שלא לך

 יוכל הוא עבודה, הרבה תהיה לא לבר־לב
ולש לטוס שלו: התחביבים לכל להתמסר

 ולקרוא אחד מצד סוסים על ולרכב חות
 דווקא שני. מצד במקור, צרפתית, ספרות
 של החדש הרב־מכר את קורא הוא עכשיו
הס על הסיפור זה טופז. יוריס, ליאץ
הדה־גוליסטי. למישטר הקומוניסטים תננות

 ביום כי לגלות מותר כבר עכשיו אגב, •
 בתו היתד, בר־לב, של המינוי שפורסם

 חדשה. צבאית דרך בתחילת כן גם זוהר
 כדי מבית־אלפא, במיוחד לשם־כך באה היא

ל הרישום לקראת הגיוס בלישכת להתייצב
 יגאל השני, לרמטכ״ל אשר • שלה. שירות
 המגילות. על עובד עדיין הוא הרי ידין,
 שנה עשרים במלואת השבוע, גילה והוא

 הפרופסור אביו, על־ידי המגילות לרכישת
תמו שולם כי סוקגיק, ליפא אליעזר

ה הכסף את ארצישראליות. לירות 35 רתן
 הצליח שלא אחר ידין, של אביו השיג זה

 ברחביה שלו החוזילה את כך לשם למשכן
 אותם של האוניברסיטה מנגיד הירושלמית,

מגנם. לייב יהודה ימים,

שלושה
ראשי־פגתר

 בתו היא כורג, רבקה שר־הסעד, אשת
 של השחיטה בזמן מחברון. סלונים הרב של

 ואת שמונה בת סלונים רבקה היתד, 1929
 אכו־שאכר. בשם אחד חברוני הציל חייה

 לגמול השר לאשת אפשרות היתד, השבוע
 נפטר כבר הוא כי אם לאבו־שאכר. במיקצת

 יצאה והיא בחיים. עדיין אשתו הרי מזמן,
ל המלחמה, ערב בדיוק מנכדיה, כמה עם

ב שם. ונתקעה בעמאן קרובי־משפחה בקר
 השבוע הוחזרה היא בורג רבקה התערבות

 באותו • בני־ביתה. עם יחד לחברון ארצה
 יוסף הד״ר עצמו, שר־הסעד עסק שבוע

ה למען חנוכה למיבצע חסות במתן כורג,
 מיליון חמישה יופצו זה במיבצע עיוורים.

ושי עזרה למיפעלי תוקדש והתמורה נרות
 פרט • בארץ. העיוזרים 7000 של קום

יש שאוכלוסיית שעה משמח: לא סטטיסטי
 פי האחרונות השנים בעשרים גדלה ראל

 העיוו־ אוכלוסיית גדלה בערך, וחצי שלוש
 שר־ ,למפלגה בורג של רעו .13 פי רים

ב ביקר ורהפטיג, זרח הד״ר הדתות
 ששת אבל המוסלמי. הרמאדאן חג לרגל עזה

 בתנאי רק איתו לשבת מוכנים היו הקאדים
 מפקד • ביחד. אותם יצלמו שלא — אחד

 היה גור, מוטה אלוף־מישנה הרצועה,
 עתה שקט הכל לדעתו רגוע. יותר הרבה
ה התותח אחד: מדבר חוץ ברצועה. לגמרי
 הרמאדאן. צום של היומי הסיום את מבשר

 שמשות כמה ניפצו כבר אפילו שלו היריות
 לגמרי אחר איש־צבא • גור. של במישרד
 קונגו־ של הצנחנים מפקד הוא בחדשות

 כומ־ אנטואן אלוף־מישנה קינשאסד״
 החל אמנם בארץ. אלה בימים המבקר כה,

 ההסרטה שירותי כמנהל בקונגו דרכו את
 מסריט רק הוא עכשיו אבל הממלכתיים,

 מאוד גא הוא אבל שלו. הילדים שמונת את
 שעה במינה. מיוחדת באמת והיא בדרגתו

ה עלי־תאנה, עונדים קציני־השדה שבישראל
לרב־סרן יש שם במיקצת. שונה בקונגו מצב

סון חי
סרט*

 נחמן חייס את טוב הכי מדקלם ומי
 שב־ לדראמה בית־הספר בשיעורי כיאליק
מנצ ערבי תלמיד מאשר אחר לא רמת־גן?

 שמסתגלת אחת עוד • פרח. ידפדף רת,
 אל* גילה היא זרות ללשונות רע לא

 ב־ רבים לילות לאחרונה המבלה מגור,
 ביפו. סאן אריס של המועדון אקרופול,

ה היוזניים הפיזמונים את ללמוד רוצה היא
 זה # קרובה. הופעה לקראת לה דרושים

ה שחקן הוכיח להימשך חייבת שההצגה
ש רק לא גרכר. יוסי החיפאי תיאטרון

 התקפת־ כשקיבל גם הבמה את נטש לא הוא
 המלכותי המצוד באמצע מיניסקוס של פתע
 את למלא המשיך שהוא אלא השמש, של

 והנהלת אביו, פטירת למחרת גם תפקידו
 אל יומיום אותו להסיע דואגת התיאטרון

 כדרוש. קדיש לומר שיוכל כדי וממנו הבית
קט רפואית בעייה היתד, לכיא לדליה •
לוג־ של בנמל־התעופה ראובן בנה עם נה

שמיר צייר
שלו לילדות לאשתו, לעצמו,

 האנגלי לביתה לשוב לד, לתת רצו לא דון.
 אבעבועות. נגד הבן את תחסן לא עוד כל
 לחיסון אלרגי הילד כי שהסבירה אחרי רק
 רופא אצל בעניין לטפל מבטיחה היא וכי

הכניסה. את לו התירו פרטי,

מלפפונים
טריים

ל• ג׳׳דנסדן כירד לינדה של בנישואין
 אבל הפתעות. מיני כל היו רוכ צ׳ארלס

 קיבלה היא המתנות. סידרת היתד, מפתיעה הכי
הזה הסיר אחד. וסיר־לחץ ספרי־בישול 30

ע פסוקי ס ש ה
(הכרווז אנשנה״ לןנאר ״לה הצרפתי הסאטירי השכדעץ •

הכס בשוק הזהב לעליונות מאבקו ועל דה־גול של אפו על ברור ברמז הככול),
 וכי ארוכים אפים להם שיש — היהודים על דברים שני להגיד שכח ״דה־גול פים:

הזהב!״ אחרי להוטים הם
 לענייני ברית־המועצות גישת את בנתחו מיקוניס, שמואל ק"י מ ח"כ •

גדולות!״ שגיאות עושים ״גדולים המרחב:
 בורגני אינטימי, לא בניין ״זה החדש: הכנסת בניין על כן*גוריון, פולה ,•

ומחוסר־טעם.״
במדינת־ישראל.״ הכירו סרס חיפה ונמל הודו ערב, ״ארצות : לסקוכ חיים •

1580 הזה העולם20


