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 מנוחה כולה אך בלבד, ספורות שעות בת היא טיסתך
 להבטיח כדי טורח כל תחסוך לא ס.א.ס. זכור, ומותרות.
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 ב״רובינס שער לטפול למחלקה פנה
 הביאוקוסמטיקאי בהנהלת קוסמטיקום״,
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ת ץ ^ ״ אנגלי לי ד ב
 מיוחד טיפול ותיכוניים. יסודיים ספר בתי לתלמידי

 הכנה וצרפתית. אנגלית בשפות חלשים בתלמידים
המבחנים. לכל

 בשפות ומתקדמים, למתחילים היום שעות בכל למבוגרים מזורזים קורסים
החלה. ההרשמה וגרמנית. צרפתית אנגלית, עברית,

^ב>131111נ0£ לבגרות הכנה

במדינה
העם

שן ועין ב
נס אייכמן פרשת של הראשון הסיבוב

ועין. בש, ממנו יצאה ישראל השבוע. תיים
 אפשר כי נדמה היה האחרון הרגע עד

 היה הכל הבטחון. במועצת מיכוח למנוע
 בין אישית בפגישה שתושג לפשרה מוכן
 פרונדי־ ארתורו הנשיא לבין בן־גוריון דויד
ל אוהדי־הפאשיזם בין הפנימי במאבק פי.
 בעקבות הארגנטינית, בממשלה יריביהם בין

 המתון בקוד פרונדיסי נקט אייכמן, חטיפת
ביותר.
תכו כה לעתים הקורה הדבר קרה ואז

 ראש־ של לשונו עדינים: ברגעים פות
 במסיבת־עתונאים, התחלקה. ישראל ממשלת

 ממנה להתחמק שאפשר לשאלה בתשובה
 א1' ישראל כי בן־גוריון דויד אמר בנקל,
 תקיעת זאת היתה לעולם. אייכמן את תחזיר
היש הדיפלומטיה בגב אימפולסיבית סכין

• ראלית.
 בן־גוריון שיקף אלה במלים כי ספק אין

ש ספק אין גם ישראל. אזרחי כל דעת את
 את תחזיר ישראל כי ברצינות ציפה לא איש

אומ אין בדיפלומטיה אולם רוצח־ההמונים.
 בן־גוריון הכרזת חושבים. אשר כל את רים

 אילו פרונדיסי. לנשיא לחי סטירת היתד,
 היה בן־גוריון, עם מכן לאחר נפגש היה

ברי לו היתד, לא וחסר־אופי. מגוחך נראה
הפגישה. את לבטל אלא רה

 הוויכוח התקיים למחרת מזהיר. נאום
הוכחשו ואחד האלף בפעם במועצת־ד,בטחון.

 היד,ו־ במשטר פרטית נקמה לנקום ישראל
דים.

מפלגות
ה מ ק ד ע□ נ ח ש
 כשלונס לדם. צמאים היו ד,צ״כ עסקני
ש כדי מדי, חמור היד, לכנסת בבחירות

 ב־ עמד ״הרעיון היום. לסדר עליו יעברו
ב השגורות האימרות אחת היתד, מיבחן,״

ה להעברת שהוקמו הכלים ״אבל פיהם,
 ומשתלו במיבחן.״ עמדו שלא הם — רעיון

 המפלגה בהנהגת האשמה קולר את זו בצורה
ייערף? מי של ראשו השאלה: רק נותרה
 של 22,־ר הוועידה מראש: נקבע הדין יום

 אמריקה, ציוני בבית שנערכה המפלגה,
תל־אביב.
 שהתארגנו הראשונים הסיעות. שלוש

 תל־אביב. סניף ראשי היו הזזעידד, לקראת
הת לבנון ולחיים ברנשטיין לפרץ מסביב
ה טיהור על שדיברו עסקנים, כמה קבצו

 העובדים איגוד ראש השלטון. וריכוז אווירה
 הצטרף רימאלט, אלימלך ח״כ ד,צ״כ, של

 המוניציפאלית, המחלקה ראש בעוד אליהם,
ש התככים רוב את מנהל ארליך, שמחה

הקלעים. מאחורי
המרכז, גוש לעצמה שקראה זו, קבוצה

 האחריות את הטילה כי ספק השאירה לא
 ספיר־סרלין. הנהגת על בבחירות לכשלון

 לבצע הסיכויים כל לה יש כי גם היה נראה
שלה. הריפורמה תוכניות את

ה־ הסיעה נוצרה הוועידה לפני שבועיים

הצ״ב* בועידת ההכרעה ישיבת
שדכן? צריך מי

 גולדה טענה עצמו. על־ידי בן־גוריון דברי
 שדבריו לי הודיע הממשלה ״ראש מאיר:
נאמרו.״ בו להקשר ומחוץ במסולף צוטטו
 בי היה נראה אומלל: תירוץ זה היה
 חריפה, אנטי־ישראלית להחלטה רוב יתגבש

״פי לארגנטינה לתת ישראל תיתבע לפיה
 להתפרש היה שיכול נוסח — נאות״ צוי

המכ ברגע אולם אייכמן. להחזרת כדרישה
 הודיע במפתיע, ארצות־הברית נציג קם ריע
יש התנצלות רק פירושו נאות״ ״פיצוי כי

 שנשארה ההחלטה, נתקבלה זו ברוח ראלית.
עוקץ. נטולת
 לו? גרם מה ישראלי. נצחון כמעט זה היה
לעין: נראו סיבות שלוש
פולי גורמים מצד סודית התערבות •
 הרפוב־ המועמד כנראה — באמריקה טיים

 שחששו — ניכסון ריצ׳ארד לנשיאות, ליקאי
 בעניין אנטי־ישראלית אמריקאית עמדה כי
 בשנת היהודיים הבוחרים את' תרגיז זה

חד הוראות ניתנו מכך כתוצאה הבחירות.
הברית. ארצות לנציג שות
ארגנ לנציג הכללית האנטיפאתיה •
 כי שנתגלה אחרי אמאדיאו, מאריו טינה,

הנאצים. של גלוי ואוהד פאשיסט בעבר היה
 מאיי־, גולדה של המצויין נאומה •

 זכר את להעלות ובתוקף בטאקט שידעה
 את עוררה באולם־הישיבות, הנאצים זוועות
הנציגים. אהדת

 כמעס־נצחץ. זה היה פרטית. נקמה
מאד. יקר במחיר הושג הוא אולם

 הכללית וד,אנדרלמוסיה השגיאות שרשרת
הס האהדה לאבדן גרמו זה לסיבוב שהביאו

 לישראל נתונה שהיתה הכללית פונטאנית
ה נוצר זאת תחת אייכמן. לכידת למחרת

פגומים. הצדדים שני כי רושם
ה מצפון של מחודשת התעוררות במקום

של לזכותה אדישה הסכמה רק באה עולם,

מה צירים המפלגה. להבראת הגוש שניה:
 ספיר ליוסף פנו המפלגה וצעירי מושבות
ל חשב שבתחילה ספיר, בראשם. שיעמוד

לבק נענה הפנימית׳ במערכת הצד מן עמוד
זו. שה

 חוגי כי הסתבר הוועידה, מועד התקרב עם
 לא אירופה ומרכז הונגריה רומניה, עולי

 חשבון מתוך גוש. לשום עצמם את הגדירו
 כי ברור היה הצירים חלוקת של ראשון
 היו המאזניים: לשון את יהוז אלה חוגים

המר גוש של 165 לעומת ציר, 161 להם
המפלגה. להבראת הגוש של 163ו־ כז

 יומיים עשו: שכולם מה עשו הם לבסוף
 : משלהם גוש הקימו■ הוועידה התכנס לפני
 הנייטראלי מעמדם המפלגה. לאיחוד הגוש

 :מעשי לאישור זכה היריבים הגושים שני בין
 שהצטיין מפתח־תקווה צבר איכילוב, עזרא

 המצטרף נייטראלי כאיש קודמות בוועידות
 מקומו כי חש האחרון, ברגע המנצח לגוש

 ההפתעה זו היתד, לא העולים. ארגוני בין
 אל דצטרף המעידה לפני יום האחרונה:

 המתקבצים: סיסמת סרלין. יוסף גם זה גוש
ראשים. עריפת למנוע המפלגה, את לאחד

 לצ״כ היו עתה בשדכן. צורך אין
 רק חסרה ולריכוז. לאיחוד להבראה, גושים

 פתיחתה למחרת מיד החלה היא הפעולה.
 חדרים, בחצי־תריסר המעידה. של החגיגית

 הסיעות נציגי התכנסו הבית, קומות בשתי
השונות.

 בעקרונות או רעיוניים, בענינים דובר לא
 חלו- לדיון: עמד בלבד אחד נושא מדיניים.
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