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ר אי רי מ ע י מפא״ על י
 ואף ברזל ביד הנוהגת מפלגת־־טרור זוהי •

 בציבור שותפיה כלפי מוסוים טרור באמצעי
הפועלים.

 בארצנו שגיבשה טוטאליטארית מפלגה זוהי •
 אמצעי־כפיה המלווה אופורטוניזם, של שיטה

טוטאליטאריים.

ס ח נ ן פ בו ו״לאחדות־העבודה״ מפ״ם על ל
 קבו־ על תמיד הגנו ו״לאחדות־העבודה״ מפ״ם •

 עדות־ בני של לרעה אפליתם ועל צות־לחץ
המזרח.

 את בזמנו להצדיק מאמצים עשתה מפ״ם •
במוסקבה. היהודיים הרופאים על עלילת־הדם

, ק. ן סו ל צנ ״חרות״ של הראשי הפובליציסטן ק
״חרות״ על לשעבר,

 ״חרות״ של והנוראות הקשות האשמותיה כל •
 את לאלץ אחת: למטרה מכוונות מפא״י על

ממ בקואליציה ״חרות״ עם להשתדך מפא״י
שלתית.

 מובהקת, טוטאליטארית מפלגה היא ״חרות״ •
 מי כל ודמוקרטי. חופשי גילוי כל המדכאת

 שמו את ונושא הדמוקרטי, לעקרון שמתכחש
ה״חרות״. בתנועת להשתלב יכול לשוא,

ל עו״ד א ו מ ר ש מי ״חרות״ על ת
 אי־פעם תגיע ״חרות״ אם ישראל על ה׳ ירחם •

לשלטון.

 ההסברה מח׳ ע״י מוגש
 הסתדרות של והעתונות
 — הכלליים הציונים

המרכז מפלגת
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במדינה
דרכי־אדם

דו שראדי ס • י ר א פ ב
 כל לפי לבושה דקת־גו, בלונדית נערה

 השבוע ירדה הפאריסאית, האופנה כללי
ב בלוד. בשדה־התעופה המטוס ממדרגות

 ראשו ביצבץ מתוכו קטן, סל אחזה חיקה
 לא הצברי, הסלנג במיטב סיאמי. חתול של

 על הערות מלהשמיע השדה עובדי היססו
 היפהפיה. הצרפתיה התיירת של חשבונה

 ״נעים צחה: בעברית אליהם פנתה לפתע
 אני צרפתיה. אינני אבל אתכם, לשמוע היה

ישראלית.״
 ארקין גליה את מקרוב שהכירו אלה גם

 ידועה, ודוגמנית תל־אביבית יפהפיה ),21(
 השבוע כשהגיעה בנקל לזהותה הצליחו לא

מאו גליה, כי בארץ. שבועיים של לביקור
 מיטב של האמונות בידיהם ומסורקת פרת
 לגמרי שונה היתר. בצרפת, האיפור אמני

שהכירו. מגליה
 שנה, לפני ישראל את גליה עזבה כאשר

נח בדוגמנות, להשתלם כדי לפאריס בדרכה
 שהיתר, טיפוסית, ישראלית לצעירה שבה

 56 צברית לתואר רצינית מועמדת בשעתה
 השבוע שהגיע החדשה, גליה הזה. העולם של

 תוך טיפוסית. צרפתיה צעירה היתד, לארץ,
 בנות בקרב נפוץ חלום הגשימה כך כדי

 גליה נישאה בצרפת שהותה בתקופת ישראל:
 החברה אשת הפכה יהודי־צרפתי, למליונר
הצרפתית. הגבוהה
 שהספיקה לפני עוד מיליוגרית. חיי

 הופיעה בפאריז, האופנה בלימודי להתחיל
 מהן באחת שם. תצוגות־אופנה בכמה גליה

 בעלה, להיות היה שעתיד מי את הכירה
 לטקסטיל בית־חרושת בעל מרסיל, תושב
מפו ובית־אופנה בפאריז גדול משרד בליון,

 שהתה כאשר הריביירה. שבחוף בניצה אר
 שימשה במרסיל, השליחה אחותה אצל גליה

 מריו-לורן, אצל לתסרוקות, כדוגמנית
 במועד האיש. עם ידידות קשרי גליה קשרה

 אותה נשא לארץ, לחזור צריכה היתד, בו
 לגליה הפכה ארקין גליה לאשה. ההון בעל

לצרפתיה. משתנה החלה הישראלית כהן;
 קומה התופסת בדירה במרסיל, גרה היא
 זוכרת אינה חדריה מספר ושאת שלימה
אר שם שקיימים הוא ודאי אולם בדיוק.

 הרקע.״ את להחליף ״כדי חדרי־שינה, בעה
 ושהדבר שלם, חדר התופסת מלתחה לה יש

 מספר הוא אודותיה זוכרת שהיא היחיד
 יקרי תכשיטים לה יש תריסר. — החליפות

 במגרה, שומרת היא אותם ויהלומים ערך,
 יותר. זולים תכשיטים זאת במקום עונדת

 תכשיטים לי שיש יודעים שכולם ״מאחר
פשוטים.״ ללבוש נורא לא זה יקרים,
 הצרפתית, בריביירה מבלה היא החורף את

 קוביה במשחק ערב כל הגברים עוסקים שם
 בקזינו. גורל במשחקי משחקית הגשים ואילו
 ל״י 150כ־ של סכום מגלגלת היא אחד בערב

 ולפעמים מרויחה לפעמים אלה, במשחקים
 בפאריס, מבקרת היא בחודש פעם מפסידה.

 תכופות מבקרת בעלה, של משרדו נמצא שם
 לקנות כדי לרומא קופצת ספרד, בגבול גם

בפאריז. מעולים כה שאינם דברי־סריגה
 נשארת היא כאשר לא. ככר ץ קולנוע

 לרשותה שם עומדות במרסיל, אשר בדירתה
 זמנה את מבלה היא ומגהצת. טבחית עוזרת,
על ורכיבה טניס משחקי אישיות, בקניות

 יליד מחלץ, לקודח־נפט נישואיה בשעת *
חודשים. כמה כעבזד התגרשה ממנו צרפת,

 צפיה ארוכה, שינה לפני־הצהרים, סוסים
 שעות־הערב בילוי אחרי־הצהרים. בטלביזיה

שומ בו אקסקלוסיבי, במועדון ביקור כולל
 רק אליו ושהכניסה ורוקדים, תקליטים עים

 כשהיא המיליונרית עושה מה יקרים. לחברים
מש או רוקמת, סורגת, אוה, משתעממת?

שלה. הסיאמי החתול שאשיק, עם חקת
 בקאן, הסרטים בפסטיבל מבקרת היא
 טרופז, בסאן מבקרת כוכבים, בחברת סועדת
 מכוערת פטי(״נורא פסקל את אישית מכירה

 שהיא למה דומה לא בכלל במציאות,
 קפה יק אוכלת. לא איום. נראית בסרטים.

 גליה של אחר אינטנסיבי עיסוק וסיגריות.״)
 הפנטו־ לאחיה, תכופים מכתבים כתיבת הוא

 בארצות־ כעת השוהה ארקין ג׳וקי מימאי
הברית.

 היא לארץ הגעגועים עליה גוברים כאשר
יש לראות הישראלית לקונסוליה ניגשת
בעבו לעזור מתנדבת אוירה, ולקלוט ראלים

 לה אין היהודית. הסוכנות במשרדי דה
 קולנוע, כוכבת להיות גדולים חלומות יותר

 אפילו תכופות, זאת לה שהציעו למרות
 בשבילה; לא כבר זה לארץ. בדרכה במטוס
מש לגדל הרוצה סולידית אשת־חברה הפכה
 בארץ, הבא בביקורה להביא מבטיחה פחה,
 שניהם אולי או — בת או בן שנה, בעוד
? יודע מי יחד,

 ארצה החוזרת ישראלית נערה מטריד מה
 צרפתיד, שהפכה ואחרי העדרות שנת אחרי
היש הנערות של גופן צורת ? דבר לכל

 לרזות צריבות שמנות, נורא ״הן ראליות.
כש לרזה. נחשבתי בארץ התחתון. בחלק

 בדיאטה להוריד נאלצתי לפאריז הגעתי
 השומן אנושית. להראות כדי קילו עשרה

 לא הן איך זיועתי. הוא כאן הנערות של
?״ כך להראות מתביישות

כנראה. מרחבי, טעם

נוער
ת ליו ד ף מ ס כ ה

במעי מכורבלים וצעירים צעירות קבוצת
 של היציאה פתח ליד ניצבה עבים לים

לפ בוינה. תיאסר ריינזונד הקטן, התיאטרון
 השחרחורת היא׳ ״הנד, מישהו: קרא תע

 נערה עבר אל מיהרה החבורה כל הקטנה!״
 הבנץ, מן רגע באותו שיצאה צנומה תימניה
 מחיאות־ תוך שמחה, בתרועות אותה הקיפו
לראש. מעל כפיים

 חלום רק חינו זד, שכל בטוחה ״הייתי
ה סיפרה שטעיתי,״ ואראה אקיץ ומיד

 רקדנית ),16( לוי יונה נערה, אותה שבוע
 שעל מחלול שכונת בת המחוננת, ד,באלט

תל־אביב. של ימה חוף
 ופשוטת־ההליכות החיננית לוי יונה כי
יש אמן עדיין זכה לא בו לכבוד זכתה
 מדליות שתי בחוץ־לארץ: בן־גילה ראלי
 ״יונה אופי. וריקוד לבאלט בתחרות כסף

 לד, חלקו כבוד איזה יודעת אינה עצמה
 שאין כיון בתחרות, והשופטים האמנים

 המירה סיפרה עדיין,״ אותם מכירה היא
כ שכיהנה ארבטובה, מיא לבאלט הותיקה
 במסגרת שהתקיימה תחרות, באותה שופטת
בוינה. הדמוקרטי הנוער פסטיבל

 הבאלם אל לוי יונה הגיעה במקרה רק
 זו ירושלים ילידת בכלל. הריקוד אל או

 כשהיתה לתל־אביב, הוריה עם יחד עברה
 בגבול רבים טלטולים אחרי שנים. שלוש בת
 בשכונת עלוב לצריף המשפחה הגיעה יפו

 לצאת נאלצת היתד, יונה של אמה מחלול.
מש את להשלים כדי במשק־בית לעבודה
 שלא הבנין, פועל האב, של הדלה כורתו
 לבית־הספר, נרשמה יונה עבודה. השיג תמיד
 שחזרה מרגע חצי־יום במשך חפשיה היתה

)16 בענזוד (המשך

;147 הזה העולם


