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חדש. כוח — הזה העולם של

 ־ הזה השרה תנועת לנעיר׳
תוש כוח

לי׳ ׳
 הגו* בהכרעה שלי התפקיד ״מה פעם: לא עצמך את שואל ודאי אתה
המדינה?׳״ בפני העומדת דלית

 נגד ולהילחם השלום משמר על לעמוד יכולתה כמיטב משתדלת בכנסת סיעתנו
 לא המדינה גורל אולם יום־יומי. מאבק ומנהלת שוביניסטיות מזימות
בלבד. ובממשלה בכנסת יוכרע

 העבודה, במקום — חברתי תא בכל הציבור, דעת על מתנהל האמיתי המאבק
האמיתי. שדה־המערכה זהו ידידים. בחוג בבית,

 מזג־האזזיר השנה גרם ובני־נוער, לילדים
 נאלצו הם עמוקה. אכזבה בפורים הסוער
 לחגוג הסערה, עקב הרחובות את לנטוש
 ציבוריים. ובאולמות בבתים יכולתם כמיטב
 מהם רבים הצליחו זו במיסגרת גם אולם
בהצלחה. תחפושותיהם את לנצל
בל במיוחד מקל. על הממשלה כל

 ההתייחסות הילדים, בתחפושות השנה, טה
 של הדמויות המוני בין המבוגרים. למציאות

ה המצחיקנים ושאר המן מרדכי, אסתר,
סיס בלטו קלאסיים, טו  ברמתיים וטילים. פאנ
 — ומתנשק אוהב לזוג ילדים שני התחפשו
 לצד נאצר. והשני גולדה הוא מהם כשאחד

 רבים דיינים משה בלטו וניקסונים קוסיגינים
 ממתינים, עדיין ביד. טלפון עם חלקם —
לעשות. מה

ש הפורימיאדר, היתד, במיוחד מוצלחת
 הדר בקולנוע לפני־הצהרים בשבת אורגנה

ה אהוב וישינסקי, שלמה על־ידי בגבעתיים
 בום בליק אליק הטלוויזיה מתוכנית ילדים

 היתד, המוצלחת, בתוכנית במיוחד, ומוצלחת
שהתח ,11,־ד בן ד,לוי אילן של תחפושתו

 שאליו מקל כשבידו מאיר, לגולדה פש
 שמו עם בלון כל — בלונים 23 קשורים

הלאומי. הליכוד בממשלת שר של
 צודארו על אילן־גולדד, תלה הבהרה, ליתר

מוצץ. גם
 מאות מבין הראשון, בפרס שזכה לאחר

 אילן נשאל בפורימיאדה, שנכחו התחפושות
 בתחפושת דווקא ל,בחור לרעיון הגיע כיצד

זו.
חיים אחד כר שלנו. במחנה אדם כל על רבה אישית אחריות מטיל זה

היומ במערכה כלוחם השלום, מחנה של כשליח עצמו לראות
המדינה. דמות על יומית

 בן השיב תחפושת,״ לא בכלל זו ״אבל
נכון?״ המצב, באמת ״זד, ,11,־ר

עלייה
 עם להיפגש צורך מרגישים ואנו מעט, לא כך על חשבנו האחרונים, בימים
 בלתי־שיגרתיות שיטות ולמצוא עצה לטכס כדי התנועה, של המרכזיים החברים

:כדי תנועתנו, לפעולות
עולים

על
האישית. בסביבתם התנועה חברי השפעת של קבועה צורה ליצור א)
 התנועה מחברי ורעיונות הצעות הערות, של מסודרת זרימה להבטיח ב)

ככנסת. ולסיעה להנהלה
 המרכזיים המוסדות בין ההדדית הקומוניקציה את בדרך־כלל לחזק ג)

והחברים.
 שהתגבשו, ההצעות יידונו שבה פעילים, של ארצית פגישה לקיים הוחלט כך לשם *

לוועידה. וההכנות המיפקד על ידובר כן חברים. של והערות הצעות ותישמענה
 .16.0<־ שעה עד בבוקר 10.30 משעה ,11.4.70 השבת ביום תתקיים הפגישה

 קיבלת ולא להשתתף, ברצונך אם אישיות. הזמנות תישלחנה המרכזיים לפעילים
בברכה,־,.משרדיו־,תנועו אל פנה אנא, — הזמנה

של המרכזי המשרד
חדש כוח ־ העולם תנועת

ר ב ע
 תל־אביב, ,88 החשמונאים לרחוב

ב׳. קומה
 בקרוב. יחובר והוא ,265836 יהיה הטלפון מיספר

הבאים: במועדים פתוח יהיה המשרד
 22.00 עד 14.00 :א׳ יום
 13.30 עד 9.00 ב׳: יום
13.30 עד 9.00:ג׳ יום

העולים
יש של הנפש ציפור היא כידוע, העלייה,

למשל. קיבוץ־גלויות, כמו משהו ראל,
 מוכן איתה גם למשל, קיבוץ־גלויות, וכמו

 אין עוד כל — להסכים טוב ישראלי כל
ישירות. לו נוגעת היא

 לעולה יתייחס שהישראלי מחייב ההגיון
 דרישות — ובנימוס באהדה לא אם החדש,

בהגי לפחות הרי — הדעות לכל מוגזמות,
 אלמנטרית תכונה גם לפעמים אבל — נות

האופק. מן נעלמת כאילו זו
 היש־ לידי כשנופלת זו: היא המציאות

 לעלות מוכן הוא — ההזדמנות הוותיק אלי
 כמה להרוויח כדי — טיל כמו העולה על

טובות. לירות
 למצוא ניתן לכך הוכחה חצופה. סחיטה

ה בנתניה. אשר בךיהודח הקליטה במרכז
 היהודית, הסוכנות בחסות הנמצא מרכז,

 ,ל־ הצעות שלו לוח־המודעות על מפרסם
 '800 בין הנעים במחירים — להשכרה דירות
 בנות בדירות המדובר ל״י,לחודש. לאלף

 בווילות־/)* לא — השרון ברמת חורים ארבעה
הכרמל. על או בסביון פאר

מהאר זה ביחוד — החדש העולה אולם
 שמחירים יודע אינו — האנגלוסכסיות צות
 שהם עד — משלמים הם סחיטה. הינם אלה

אותם. שדפקו מגלים
 הן יותר: טוב המצב אין למכירה בדירות

 — ל״י אלף 150 עד של במחירים מוצעות
האמיתי. מערכן כפולים סכומים
 במודעה המצויינים המחירים אחר: טריק

ומת לקוח מגיע כאשר אולם סבירים. הם
מגומ עברית או אנגלית, דובר שהוא גלה
 שנפלה לו מודיעים אנגלי, במיבטא גמת

 גבוה הוא האמיתי ושהמחיר במודעה, טעות
 בטעות שהודפס שהמחיר ״מפני — יותר
ממש.״ מגוחך הוא

 הם אותם, שרימו העולים מגלים כאשר
 מהם רבים אולם חמם. לזעוק מהססים אינם
 הסוכנות של ושתיקתם — זאת מגלים אינם

 כאלו מודעות המרשים הקליטה, ומשרד
עליהם. מקילה אינה חסותם, תחת

 19.00 עד 14.00 :ד׳ יום
 .22.00 עד 19.00 ,13.30 עד 9.00 :ה׳ יום
13.00 עד 9.00 ו׳: יום

שהחלי עולים קבוצת התארגנה לאחרונה
 את לבדוק קדחתניות, התייעצויות לאחר טה,

משפטית. מבחינה העניין
 הגופים כל אל פנייה בקרוב: שצפוי מה

 לפני הנגע את לבער כדי בעלייה, המטפלים
אחרים. יישוב למקומות שיתפשט

■

ע ך בו ר ש ב ע  ה- בית־המשפט נעתר ש
 מיוחדת לבקשה בירושלים לצדק גבוה •4

:במינה
 לבדוק, והתעשייה המסחר לשר הציע הוא

 משרדיו■,ברי־ מומחי של האדיבה בעזרתם
 מלאכותיים זכריים אברי־מין של שורה אות,

המי הפעילות לשיפור אחרים ואמצעי־עזר
יום. 75 תוך תשובתו את ולתת — נית

 אזרח של מאבקו חדש לשלב הגיע בכך,
 לייבא זכותו על ביגלמן צבי בשם ישראלי

 לשיכלול שנועדו שונים ציוד פריטי לארץ
נצי סירבו הקודם בשלב המינית. הפעילות

 אלו. פריטים יבוא להרשות הממשלה גי
רפואי.״ ערך אין ״לציוד טענתם:

 — רסלר יהודה לעורך־הדין פנה ביגלמן
 אילץ קפלן עדי עם שיחד עורך־דין אותו

 בשבת. הטלוזיזיה את להפעיל הממשלה את
 את לבדוק הממשלה את רסלר אילץ הפעם,
 בי־ של המיניים והעידוד המניעה אמצעי
גלמן.

המס (שר ״המשיב, בבקשתו: רסלר טען
 היבוא, את להתיר בסרבו והתעשייה), חר

 פרנסתו את למצוא הפרט בחופש פוגע
לו.״ הנראים ובאופן בצורה

 המסחר שר של תשובתו תינתן כאשר
ל העליון בית־המשפט יצטרך והתעשייה,

 פרי־ של לארץ הבאתם מותרת אם החליט
אלה. פיקנטיים טי־ציוד

★ ★ ★
פרוטזה דא ?מה

דחיי־מין?
כעיקבות ינתיים, ף*

פרי לאותם החלוצי היבואן של סומת ■4
 הוצף אושר, כן שיבואם מרכולתו של טים

וגואה. גובר לקוחות בזרם משרדו
):31( הצעיר ביגלמן מספר

במכת איש אלף 20 אלי פנו עכשיו עד
 לחיי- לאמצעי־עזר ובקשות שאלות עם בים
 בדרישה למשרד הגיעו לאלפיים קרוב מין.

 להשיב חייב הייתי המוצרים. את לקנות
קי לא שעדיין ולהסביר פניהם את ריקם
למכירה. אישור בלתי

 שיכבות מכל ונשים גברים אלי מגיעים
 מהנדסים, עורכי־דין, רופאים, — החברה
 מגיעים פועלי־דחק. אפילו פועלים, פקידים,
 וחופשיים דתיים ,75 עד 18 מגיל אנשים
ובזוגות. לבד כאחד.

בדי מהנדס ,70 בן זקן בא שבוע לפני
צעירה לאשה נשוי שהוא סיפר הוא מוס.


