
■״־־ ''.זי

לעצמך להרשות יכול אתה גם

לחרץ־לארץ יפה טיול
שלנו ב׳ תכנית לפי

להציע לנו מאפשרים התיירות מרכזי כל עם בינלאומיים הסכמים

1961 בקיץ לאירופה טיולים
עממיים במחירים

חדשיים תשלומים 8־4ב־
הבאים:■ הטיולים

 - איטליה — יוון - לקפריסין
אוסטריה - שויצריה - צרפת

איטליה. לפירנצה, ימים) 21( לימודי טיול כ״כ

— מוגבל המשתתפים מספר —

אצל: והרשמה פרטים

ף אחים ו אברהמ
ה ר ב ת ח ו ר י י ת ת ל ו ע י ס נ ל ו

65217/8 — 65265 טל. ;3 בית אחוזת רה׳ תל־אביב,

ל כי א ה ן ל  אי
ת ו י ע בי — ב

ת זוהי מנ טרה ש

 לייעוץ התחנה
 מין בשאלות
ונישואין

 וחמישי שני בימים פתוחה
 תל־אביב, שטראום, בבית
 ,7 חדר ,14 בלפור רחוב

בערב. 8 עד 6 בשעות

״ ת ע ד , = —

ת נפתחות תו קר כ י׳ ט. ח, לבוגרי תיכוניות בו

 ולבגרות מוקדמות לבחינות כיתות גם נפתחות
הבוקר בשעות הלימודים

 25 ,24 ,13 ,5 מם׳ אוטובוס ,67 ברנדים רה׳ ת׳׳א,
לפנה׳׳צ 12—10 ד,׳—א׳ בימים ההרשמה

במדינה
העם

אדו□ דגל
 היום, בא כי — במרום נישא אדום, ״דגל

 את נתק היום, בא ני הכבלים, את נתק
׳הכבלים ׳ . . .
 דומים ושירים זה, שיר המונים שרו פעם

 מאז רבה. בהתלהבות במאי, האחד ביום לו,
 כימעט האדום הדגל ושירי רבים, ימים עברו

 כי עד התדלדל, במאי האחד בארץ. ונשכחו
 ראשם את שברו בהסתדרות פקידי־תרבות

 של השתכחותו שימנע משהו לעשות כיצד
בכלל. החג

 במאי האחד מתח כי נדמה היה השנה
 הדגלים לכך גרמו אולי במידת־מה. עלה

 תל־ של הפועלית העירייה של האדומים
 כי יתכן אך הפועל. כנס — ואולי אביב;
 פרשת־לבון יותר; עמוקה היתד, הסיבה

הו מאדישותם, פועלים של רבבות הוציאה
העוב מעמד על הישן הקרב כי להם כיחה
תם. לא עדיין במדינה דים

מפלגנת
חזק גל

התר בהיכל רגיל בלתי קהל זה היה לא
 קהל אותו יותר, או ת פח זה, היה בות.

 ולקונצרטים להצגות־בכורה לשם המזדמן
 ממין קונצרט הושמע שהפעם אלא חגיגיים.

 הליבראלית המפלגה של כנם־היייסוד אחר:
 (עד קול משה העיקריים: הכלים הישראלית.

 אתמול (עד ספיר ויוסף פרוגרסיבי) אתמול
צ״כי).
 ליבראלים היו והסולנים הכלים כל לא

 הודיעו העיקריים הסולנים שני רשומים.
 נחום להצטרף: עדיין החליטו לא כי מראש

 שסיכויי עד החלטתו, את השהה גולדמן
 ופרופסור יותר; ברורים לו יהיו המפלגה

שהאריך טלמון, יוסף כללית) (להיסטוריה

 להצלחת המתאים מצב־הרוח בדיוק זה שקט.
הליבראלים.״

עצמם, הליבראלים קיוו פנים, כל על כך,

נאצים
מנגלה בעקבות

 הימצאו על רמז לגלות באפשרותי ״יש
שבו לידי הזדמן מנגלה. יוזף הדוקטור של
תחת לתדהמתי, גיליתי בו אמריקאי עון

גרגור. מיסטר ידידי, את ,מנגלה׳, השם
 ב־ שהיתי .1952־1949 בשנים זה ״היה
 בבירת והכרתי עסקי, לרגל איירס בואנוס

ג׳נטלמן שקלסטרו, גרגור את ארגנטינה
 גדולה חנות לפתוח שעמד וסימפאטי, מושלם

 איתי התיעץ הוא הבירה. בפרבר לווילונות
מאוד. טובים ביחסים היינו כך. על רבות

 מנגלה, עם תוי־פניו בכל זהה זה ״איש
אושוויץ.״ ההשמדה מחנה של הרופא־המענה

פיסקות המכיל המכתב השבוע כשהגיע
פריד טוביה של לדוקומנטאציה למכון אלה,

 הבלתי במאבקו חדש פרק נפתח בחיפה, מן
המלח פושעי את להביא החוקר של פוסק

עונשם. על הנמלטים הנאצים מה
 ני־ של חתימתו את נשא אשר המכתב,

 שבקנטיקי, לואיזודיל העיר מן וזרן, לינג
החד בדרך נוסף שלב היה ארצות־הברית,

 שאייכמן לאחר לעצמו הטזזה שפרידמן שה
מנגלה. יוסף הד״ר של לכידתו נתפס:

המכ את מיד ״העברתי הרוצחים. 600
 בדבר,״ הנוגעים הממשלתיים למוסדות תב

 בינתיים כי לי ידוע ״אך פרידמן, מספר
מנגלה, של לתפיסתו אצבע נוקפים אין

 בעוד שניים״; מספר ״אייכמן בעיני שהוא
 יכול ישראלי־גרמני־ארגנטיני משותף שמאמץ

קצר.״ זמן תוך לתפיסתו להביא יהיה
 משרד ובייחוד גרמניה, מערב ממשלת

 מטעמים מעוניינים, דווקא הכללית, התביעה
 התובע, הרופא־הרוצח. בתפיסת תעמולתיים,

אלף 20 של פרם יזם באור, פריץ ד״ר
לתפיסת שיביא למי לירות) 10.000( מארק

כפנם־הייסוד וגולדמן קור ספיר, ליבראלים
מרוצים אן מרוגזים

 במקום דקות, וחמש (שעה ההיסטורי בנאומו
 יסכים אלא יצטרף, שלא הודיע דקות), 20

 לענייני ״יועץ בתפקיד ורק אך לשמש
ליבראליזם״.

 מצע על ברורים לדברים מישהו ציפה אם
 הרי — וכדומה לבון פרשת על המפלגה,
 שלא הקפידו הליבראלים מרות. התאכזב

ל מועמדים להרגיז היכול מאומה להגיד
 ת״כ של דבריו את זכרו אולי הצטרפות.

 ״הפרוגרסיבים־ שניבא: באדר, יוחנן חרות
 ל־ ויצטרפו צ״כ מצע על יתרגזו לשעבר
 על יתרגזו לשעבר הצ״כים ואילו מפא״י,

 לחרות.״ ויצטרפו פרוגרסיבי מצע
ה היה, לא בינתיים, חופשי. מרצון

 הליבראלי. במחנה לרפיון סימן כל שבוע,
 רבה, בדאגה לב, שמו המפלגות שאר עסקני

 החופשי מרצונם באו איש 3000 כי לעובדה
 הזמנות, חסרי אחרים, עשרות וכמה לאולם!
בחוץ. נשארו
 החדשים הליבראלים כי ספק היה לא

 זאת הסביר חזק. גל על שעה, לפי רוכבים,
 אינו בארץ ״הציבור השמאל: מראשי אחד

 גילויים כמה על מרוגז הוא כרגע. מהפכני,
 והיה ובר, לבון פרשת כמו התנוונות, של

 לא הוא אולם המנהיגים. את להחליף רוצה
 פיקפוקים לו יש המישטר. את להחליף רוצה

 המדינה, של המדיני לקו ביחס מעורפלים
ב־ ורוצה מרוצה עדיין הוא הכל בסך אך

 רשימת לפרידמן העביר אף הוא הפושע.
 משפט נאשמי של שמות• 600 הכוללת

 בעיר לדין, שיעמדו אושוויץ, שומרי־המחנה
פראנקפורס.

 כראוי״ אותה מנצלים היו לו זו, רשימה
 בגביית ישראל ממשלת את לשמש יכלה

 נימ־ פושעים של הימצאם מקום על עדויות
ה אחד גם מנגלה. כולל — אחרים למים

 ד״ר הקרוב, פראנקפורם במשפט תובעים
תפי לקראת ישראל, בעזרת מעוניין פורגל,

 ישראל אולם הרופא. של המשותפת סתו
 כנראה, מקווה, עמדתה, את קבעה טרם

לבדה. מנגלה את לתפוס

כנסים
אחרת רוח

 יצא חמישי ביום רעות: בישרו הרמזים
 ב־ יום, איל הערבית, בשפה מפא״י יומון

הרפתקנית״. ״יוזמה נגד מאמר־השמצה
 העירה הסתדרות של הערבית המחלקה

 היא כי השמאל מפלגות של לאנשי־הרוח
 של משותפת פעולה כל זועמת ״בעין תראה

 ביוזמת שלא וערביים עבריים אנשי־רוח
)7 בעמוד (הנושן

 שכבר נשים 7ו־ גברים 33 ,ביניהם ״
מתו. או להורג הוצאו

1233 חזה העולם **
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