
 והחלק הקטיפתי הזך, בעור לזכות תוכלי את גם
 אירופה נשות של מפניהן אלין המציץ

 בעורך לטפל הוא עליך המוטל כל המטופחות.
 את להתחיל :פירושו ראוי וטיפול כראוי,
נקי. בעור היופי פעולות

 מי־ עם תשיגי ומעודן, מעמיק יסודי, ניקוי
 את לחלוטין המטהרים ״שרק״, הפנים

 ואיפור, אבק שרידי מכל העור נקבוביות
נעורים. ורעננות חיוניות לעורך ומשווים

 ״שרק״ עם היום את התחילי
עם מתחיל יופי כי

 עור וטיפוח היופי פעולות כל :לזכור עליך
 מטוהר נקי, עור של בסיס על מתחילות פנייך
טל. כאגל ורענן

בינג־ליניאל

במדינה
)10 מעמוד (המשך

 מגיע המישרה לקבלת שהמועמד לפני עוד
ארצה.
 במתן הקלות על ממליצה היא היתר בין

 חלקי שיחדור דיור, השגת לשם הלוואות
 לישראל הבאים סטודנטים אירוח ממכס,

מולדת. לחופשת
 הסקר של מימצאיו יתקבלו אומנם אם

 יגשו בדבר הנוגעים והמוסדות המקיף,
 משכילים גולים עשויים מסקנותיו, לביצוע

 המחסור את למלא לישראל, לחזור רבים
אקדמאי. בכוח־אדם בה השורר

מפלגות
* מק״• התיכון
התפל הישראלית הקומוניסטית המפלגה

 שעות 48ו־ דלת, שום נטרקה לא אומנם גה.
ה נכנסו הוועידות שתי של פתיחתן לפני

 מיקוניס, שמואל מק״י, של הכללי מזכיר
 האירגונית, המזכירות את המרכז ויריבו
 אפילו הס דלת. אותה בעד וילנה מאיר
ה הוועד בבית קומה באותה בעבודתם עסקו

 מה אבל בתל־אביב. אילת שברחוב מרכזי,
 הטכניים הפרטים היו בקדחתנות הכינו שהם

ההתפלגות. של
 ,15ה־ לוועידה הזמנות שלחה אחת סיעה

 השניה בתל־אביב; מוגרבי באולם שתתקיים
 ,15ה־ לוועידה ואורחיה נציגיה את הזמינה

ב כי אם — בחיפה מאי באולם שתתקיים
 כי האולם, בעל להם הודיע האחרון רגע

ה לשלמות חושש הוא ולכן איומים קיבל
הוועידה. שם תכונס אם מקום

אי פילוג זהו ביסודו, הרוג!״ ״אנחנו
 העיקרי סלע־המחלוקת שכן עמוק, דיאולוגי

 של קיומה לעצם המפלגה עמדת היא בו
 פיר־ אחרי שעקב מי אבל ישראל. מדינת

 היה יכול השבוע, הסיעות שתי של סומיהן
התנצ אלא כאן אין כי הרושם את לקבל
 נוהליים. ועניינים יוקרה על קטנונית חות

 פורמאלים־ התנצחות היתד, דבר, של לאמיתו
 ה־ לשני מכרעת חשיבות בעלת זו טית

פלגים.
״הבחי סנה:—מיקוניס סיעת ראשי טענו

 בסניפים — השיטות שתי לפי שנערכו רות
 לנו כי ספק, לכל מעל הוכיחו — ובתאים

 עורכיו שכל העם, קול .60/״ס של רוב יש
 גושפנקה שום נתן לא הרוב, עם נמנים

 את הזמן כל פירסם הוא לפילוג. רשמית
 הדעות לשתי ביטוי הנותנת הוויכוח, במת

המפלגה.״ בתוך המנוגדות
 הסיעה כלפי אורך־רוחם את להדגיש כדי

 הנואש, נסיון־הפשרה על הצביעו היריבה,
 הוכתר כמעט ואשר האחרון ברגע שנעשה

 הוועדה כי סוכם זו, פשרה לפי בהצלחה.
 תחולק 15ה־ בוועידה תיבחר אשר המרכזת

לחב נוסף הסיעות. שתי בין שווה באופן
 זה, פאריטטי עקרון על־פי שייבחרו רים

 המרכזית הביקורת ועדת יו״ר גם ייבחר
 תהיה אשר ברייטשטיין, צבי המפלגה, של
 —טובי סיעת הודיעה כאשר זכות־הצבעה. לו

 נשמו ההצעה, את לקבל נכונותה על וילנר
 אנשי טענו כך זו, סיעה אך לרווחה. הכל

 לא ושוב — מהסכמתה בה חזרה מיקונים,
הפילוג. מן מנוס נותר

 ״הסיעה אנשי נגד ביותר החזקה טענתם
ה פורמאליסטית: היא אף היתד, הערבית״

מקו שהיה הביקורת, ועדת שיו״ר עובדה
 מגידרו, לבסוף יצא כנייטראלי, כולם על בל

 גינה בה העם, בקול אישית הודעה ופירסם
 סיעתי ״צעד נקטו כי על טובי אנשי את

 לתקנון ור,מנוגד המפלגה אחדות את המסכן
המפלגה.״

מ סרט כל על הרוב!״ אנחנו ״לא,
ו טובי בפי היתד, סנה,—מיקוניס טענות
 אשר הם קבעו, ראשית, הפוכה. טענה חבריו
 זה שנערכו בבחירות 60ס<־/ של רוב קיבלו

 הם כן, על היריבה. הקבוצה לא — עתה
ה של כינוסה מקום את לקבוע הרשאים

רש תהיה אשר היא זו ועידה .15,־ד וועידה
הקומו המפלגה שם את בלעדית לשאת אית

הישראלית. ניסטית
 גם — העם קול של לנייטראליותו אשר

 לבטאון הפך זה עתון טענו. שחר, אין לכך
ל ברייטשטיין, צבי גם לחלוטין. חד־צדדי
 ברגע פוצץ ואם אחד. לצד עבר דבריהם,
 באשמת זה הרי הפאריטטי, ההסכם האחרון

 שכן, מיקונים. אנשי כלומר — ״המיעוט״
 פארי- להרכב הסכימה טובי שסיעת אחרי
 לברייטשסיין, גם זכות־הצבעה מתן תוך טטי,
 שאותה נוטפת: דרישה לפתע יריביהם העלו
ש מכיוון המפלגה. למזכיר גם תינתן זכות

 המוג־ מיקוניס, שמואל הוא המפלגה מזכיר
ד (המשך )16 בעמו
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