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 כארצות■ המפורסמת מהאוניברסיטה הנ״ל שבמכתב לך דע
 שהמציא לשערות החומר את מבקשים הם ״הרווארד" הכרית

 המכון בעל רובין, אלכם הביאוקוסמטיקאי, בעבודתו ומשתמש
 .22128 טל• ,2 פינסקר רה׳ תל־אכיב, רוכינם־קוסמטיקום,

.1 ,מס הרצל חיפה,
לפנות.אליו. כדאי לך גם

במדינה
העם

□ ע ה נציג
ב עסוקים היו ושליטיה ישראל אזרחי

 בשערוריות־ השנה, ימות כבכל תשכ״א, פרום
תשו את חילקו רבתי, ובשערוריות זוטא

 המכוערות אחת לבון, פרשת בין ליבם מת
 בה כה, עד שנתגלו המזימה בפרשיות

 לבין העיקריים, השלטון מראשי כמה עורבו
לש ומפכ״ל שגריר הואשם בו סהר, משפט

בעדות־שקר. עבר
 בשבוע ייצג, לא העם מצפון את אולם
 לבון פינחס החדשה, השנה של הראשון

 הרחק סהר. יחזקאל לא ואף כתבה) (דאה
יש של ומלשכוודהתככים מבתי־המשפט

האי פירנצה שבעיר עתיק בארמון ראל,
קו המדינה. של החי מצפונה דיבר טלקית,

גי חומות־שינאה, הבקיע למרחקים, הדהד לו
והמרחביים. הישראליים אנשי־הרוח בין שר

המ בובר, מארטין והפילוסוף הפרופסור
 האיש היה מרחבי, לשלום שנים מזה טיף

 פלא זה היה ישראל. את השבוע שסימל
 ביושר האמון הריסות שבין בעוד כי כפול:

יש של האינטלקטואלי ובמצפון הציבורי
 שליחי מספר של קרנם לפתע עלתה ראל
 שבאו הנועזים, קומץ סימל טוב, רצון

 כוחות את בפירנצה, העברי העם את לייצג
בעתיד. האמון את העתיד,

 הזה, העולם עורך ומגוזנים. שונים היו הם
 אישית שהוזמן היחיד העתונאי אבנרי, אורי

 לתרבות׳ הים־תיכונית הודעידה יוזם על־ידי
 עם ארוכות שוחח לה־פירא, ג׳ורג׳יו

ה מן פרוור פרופסור מרחביים. אנשי־רוח
 המפ״מי הכנסת חבר העברית, אוניברסיטה

 היהודי הקונגרס ואיש בסטוני רוסטום הערבי
בקדחת הם אף פעלו גולן, יוסף העולמי,

הסמינאר. במסגרת נות
 כיהן פחות. מתוחה האווירה היתר, הפעם

 מלנסות עתה, לעת נמנעה, ישראל שממשלת
נפ הקודמת, כבפעם הוועידה את להכשיל

 ישראלית־מר־ להתקרבות לרווחה השער תח
 נציגי מידיות. היו התוצאות אמיתית. חבית

 הנין, ג׳ורג׳ המצרי הסופר וביניהם מצריים,
 המתקדמות, רע״ם נשות נציגת מורזי, וזילמה
היש לעבר ידיים הושיטו בשיחה, פתחו

הממ נציג אמרוש, ז׳אן הסופר ראליים.
 התיעצו־ קיים המהפכנית, האלג׳ירית שלה
העבריים. הנציגים עם ארוכות יות

בפועל, הלבבות את שקירב האדם אולם
 לדו־שיח זו עקרונית נכונות רקע על

 מארטין הפרופסור ספק ללא היה מרחבי,
 השב הזקן בעל איש־המדע כאשר בובר.
 השלום, פילוסופית על הרצאתו את סיים

ספונטאני. באופן הנאספים כל לו הריעו
הקו הד את שומע אני אלה ״בתשואות

יש בין הקרוב, השלום את המברכים לות
 ישראלי העיר המרחב,׳׳ ארצות ליתר ראל
 המריעים כי קולעת. הגדרה זו היתד, אחד.

 את רק לא בכך לכבד רצו בובר למארטין
 בעיקר אלא — ההומאניסט ואת איש־המדע

 המגלם האיש את — האמיתי נציג־העם את
לשלום. הכנה השאיפה את אישי באופן

נאצים
אן מ ד א בו ס ל פ ת נ

 סרא־ העיירה תושב פרידמן, משה סיפר
 מבואנוס־ קילומטרים 100כ־ מרחק סאטה,
 את איתרו ישראליים חרש ״סוכני איירס:
 אחרי מאייכמן, קיבלו הכתובת את מקומו.
 אבל בישראל. אותו וחקרו אותו שחטפו

 לכן פרשה. אותה על לחזור רצו לא הם
ארגנטינה.״ למשטרת הימצאו על הודיעו

 שומר־לילה פלגל, וואלטר דובר: בו האיש
 בידי נעצר הוא לטכסטיל. בבית־חרושת גידם

 סובבה היום ולמחרת הפדראלית המשטרה
 מארטין כי הסנסציונית הידיעה העולם את

נתפס. היטלר, של סגנו בורמאן,
הרש ההודעה תובלה הראשון הרגע מן
 הובלעה בישראל אך ספק. של בנימה מית
שבי הרעשניות לכותרות מתחת זו, נימה
 קובובי, אריה הגדולה. התפיסה על שרו
ש נבובה, הודעה מסר אף ושם, יד ראש

 סיפק שלו והמוסד כאילו השתמע ממנה
ב שטיפלו ״ולגורמים לארגנטינה חומר
בורמאן. בתפיסת סייע ושבכך אייכמן״, פרשת

 יותר יסודית בדיקה הקינאה. סכיני
 השמועה. את מהרה עד הפריכה העובדה של
 — בחיים נשאר אילו — שבורמאן בעוד כי

 49 בן הינו פלגל הרי ,61 בן כיום היה
 להקריח נטיה הראה שבורמאן בעוד בלבד.

 של ברעמה מכוסה פלגל של ראשו היה
 נמצא לא הקטועה, לזרוע אשר עבות. שיער
 כי כך על שירמוז מוסמך מקור שום

 מברלין בריחתו בעת זרוע איבד בורמאן
מכן. לאחר או ,1945 במאי

 עם קשריו הצטמצמו שלדבריו פלגל,
 אחת, פעם אותו שראה בכך היטלר אדולף

 וחזר שוחרר ,1930 בשנת פומבית באסיפה
הארגנטינית. ולאשתו לעבודתו
בחי נוסף פרק להיות יכלה זו פרשה

 שלא נאצים, מלחמה פושעי אחרי פושים
 העולם מלחמת תום מאז למעשה, פסקו,

 היה בורמאן מארטין שלגבי אלא השנייה.
 מארטין שהרי משעשע. הבל אלה בפירגיומים

 בבואנוס־ יהודי רופא בידי הומת בורמאן
 מסו־ יהודי אירגון של עצתו פי על איירס,

 את אייכמן. נלכד שבה לתקופה סמוך יים,
 ),1185( הזה העזלם פירסם המלאים הפרטים.

העולמית. בעתונות הגדולים הסקופים באחד
תפי על הראשונה הידיעה פורסמה כאשר

 את רבים עתונאים השחיזו חי, בורמאן סת
מהי את לפוצץ קיוו שלהם, ר,קינאה סכיני
 הזה העולם של האינפורמציה מקורות מנות

 לנר־ הסכינים את החזירו הם סבון. כבועת
 לא אם — לעצמם הודו במהרה, תיקיהן

 של האינפורמציה מקורות אכן, כי — בגלוי
מוסמכים. הזה העולם

דיפלומטיה
ה דונ א מ רי פ ת ה ק נ פ ת מ

 ראשי- עשרות התרוצצו שבמאנהטן שעה
 ומארצות־ הגדולים הגושים משני מדינות
 פסחה לא דיפלומאטי, במחול־שדים הביניים

הדיפלומא המושבה על גם הקרה המלחמה
בישראל. טית

 לברית- ארצות־הברית בין היחסים פרשת
 ביניו היחסים את לעיתים מזכירה המועצות

 רוצה, אינה היא מחזר שהוא שעה לבינה.
 אחריו. לחזר היא מתחילה מפסיק וכשהוא

 המעצמות, שתי בין הפוליטי שבמישחק אלא
המחזר. שבתפקיד השחקנים רק משתנים
 הטרום־חרושצ׳ובית בתקופת זמנים היו
 אחרי בלהט המערביים הדיפלומאטים חיזרו

 ככל מהם שהסתייגו הסובייסיים, חבריהם
 הדיפלומאטיים במיפגשים הסתפקו האפשר,
הת ימים באותם סתמיות. ברכות בהחלפת

 בחומת המערב של החיזור נסיונות נפצו
הרוסית. השתיקה

 אותו — דיפלומאטית קוקטייל במסיבת
 תת־ פוליטיים זרמים של רגיש סייסמוגראף

ב סובייטי, דיפלומאט החליף — קרקעיים
 בכך מה של משפטים מספר הימים, אותם

 לדבר!״ החלו ״הרוסים מערבי. דיפלומאט עם
ה הדיפלומאט לאוזן. מפה השמועה עברה

 ומלה מלה כל על לחזור נתבקש מערבי
קץ. היד, לא ולפירושים הרוסי, מפי שיצאה

 של עלייתו עם מתחלפים. השחקנים
 במדיניות הדו־קיום קוו והנהגת חרושצ׳וב

 הסבייטיים הדיפלומאטים יצאו הסובייטית,
 בהחלט. כאנושיים התגלו הנוקשה, מקליפתם

 ה- התפעלו הומור!״ חוש אפילו להם ״יש
הפ תקופה באותה המערביים. דיפלומאטים

 פחות מסתורית לפרימאדונה הסובייטים כו
דיפלומאטי. מיפגש בכל בלתי־מעורערת אך

ב לרעה מדהים שינוי חל האחרון בזמן
 בולט אינו השינוי בישראל. הדיפלומאטית זירה

הפו באספקלריה מנוסה משקיף רק לעין;
 יכול קקוטייל, מסיבה ששמה הזעירה, ליטית

 אחרי לחזר החלו הסובייטים בנעשה: להבחין
מהם. המסתייג המערב,

 גרורות־המערב מצייתות זה בתחום גם
 הקוק־ ממסיבות באחת מוושינגטון: לפקודה

 סובייטי דיפלומט בירך בארץ, האחרונות טייל
 אפריקאית מדינה של נציגה את לשלום

האפרי כגרורת־המערב. הידועה מסויימת,
 כליל התעלם ברכתו׳ את החזיר לא קאי

הסובייטי. הדיפלומאט מנוכחות
 להם יש המישחק, את יודעים ״הסובייטים

ממו מדינאי מזמן לא התבטא למכור,״ מה
 שלהם,׳׳ הנשק פירוק לתכנית ״כוונתי לח.

הסוב שהדיפלומאסים ספק ״אין המשיך.
 המערביים לחבריהם להתקרב מנסים ייטים

 הנשק. פרוק תודעת את בהם להחדיר כדי
 לפרי־ לפתע האמריקאי המחזר הפך לכן

מתפנקת.״ מאדונה

חינוך
ה ת בי ם ש כי ש מ ה ב

 לנו שיש או לבית־הספר הולכים ״מחר
ה בשבועות בוקר, מדי שואלים שביתר,?״
 בית־הספר כיתות ארבע תלמידי אחרונים,
 מסכמים ההורים שבבת־ים. ה׳ הממלכתי
 האחרון המשא־ומתן תוצאות את במהירות

 או לקיים אם ומחליטים העיריה, עם שלהם
השביתה. את לדחות

 מהורי חלק חינם הבת־ימיים ההורים
ש בית־הספר, של ד״שניה המשמרת תלמידי

 יסבלו לא יותר כי החליטו השנה בתחילת
)7 בעמוד (המשך

1202 הזח חעולם


