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מישחק
המלכים

 על הגדול הקרב השבוע נערך בישראל
הממשלה. ראשות

איכפת. היה לא ולאזרח
 הוא גורלו. את יקבע הבא ראש־הממשלה

 בה מלחמה, בין ההבדל את להוות עשוי
שלום. ובין בני־אדם, וייפצעו ייהרגו
יהיה. מי איכפת היה לא לאזרח אבל

 סידרי־ את לשנות עשוי ראש־הממשלה
לח או הדמוקראטיה את לבצר השילטון,

צורות. ואחת באלף תחתיה תור
יהיה. מי איכפת לא לאזרח אבל
 מן כצופה רק במישחק התעניין הוא

 הטוטו את ערך הוא במיקצת. משועשע הצו,
 אצלו בא המועמדים מירוץ שלו. הפרטי
 ב־ מירוץ־הסוסים של הגדול הדרבי במקום
הבריטית. אסקוט

 מוזר לחוסר גרם מה פרטי. עניין
? הרגשת־השייכות של זה

גורמים. כמה לכך היו
ממי לו תהיה שלא ידע האזרח : ראשית

 הבריא החוש הבחירה. על השפעה שום לא
 תהיר, לא אליו פנייה שכל לו אמר שלו
אתיזת־עיניים. אלא

המ ההבדל מה ידע לא האזרח : שנית
 שום היד, לא ואכן, המועמדים. בין משי

 הזדהה לא מועמד שום לעין. נראה הבדל
 מרעהו. שונה לקו הטיף לא בדיעותיו,

 אינו כי להדגיש ביקש אחד כל להיפך,
מחבריו. במאומה נבדל
 בישראל ביותר החשוב התהליך הפך כך

ה עסקנים, מאות כמה של פרטי לעניין
ה עסקנים, עשרות כמה על־ידי מופעלים
עס תריסר חצי של קומץ על־ידי מופעלים
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לשם העונה במינו מיוחד פיאות סלון הדיזנגופי לנוף התווסף אלה בימים
״.101 ״ליידי

 מעולה בטיב הניכנות הפיאות וחלקי הנוכריות הפיאות הן זה בסלון המיוחד
אשה. כל לתקציב המתאים ובמחיר

י המצליח האדריכל ע״י כאופנתיות ועוצב מהודר הסלון ל , א י ר ו ד  ומשרה כ
מרגיעה. נוחיות בו היושב כל על

 שברשותה הפיאות 600 מחוך כי מבטיחה יצחקוב אילנד הסלון בעלת
ואיטלקי. א־רופאי טבעי, משער הן 600

 מעולה צוות עם תל־אביב, מנשות אחת לכל המוכרת מטלה הסלון מנהלת
הלקוחות. ע״י הנמסרות הפיאות וסירוק לסידור מיוחדת במחלקה דואגת מחו״ל

 כמחלקה הוקמה אשר פיאות להשאלת המחלקה זו זה, בסלון בלעדי חידוש
למכירה. מוצעת אינה אלד, מפיאות אחת ואף נפרדת,

 את פעם מידי ולשנות בפיאה להתהדר מינימום בתקציב יכולה אשה כל
דמותה.

עולמי שיא
מכירות. של (!)ע־למי בשיא שנים כחמש זה מחזיקות ״קנדי״ הכביסה מכונות
 עיירה כמו ובשטח בגודל עירונית יחידה כשלעצמם המהרים ״קנדי״ מפעלי

צפונה. בואכה מילאנו לעיר מחוץ חדש ברובע נמצאים תושביב אלפים 20 בת
 מוניציפליים ושרותים ספר בתי תחבורה, שרותי ״קנדי״ של הפועלים בעיר

״קנדי״ קבוצת בעולם ביותר הטובות הבל כדור מקבוצות אחת כולל מפותחים
 מייצרים כביסה מכונות לייצור בעולם הגדולים המפעלים שהם ״קנדי״ מפעלי

יום. בכל כביסה מכונות ם אלפ ארבעת (!) 4000
 יבשת את גם אלא האירופא־ת היבשת שווקי את רק לא כבשו ״קנדי״ מכונות

 את בעולם״ ״עסקים במדורו הכתיר ״טיים״ האמריקאי השבועון וכן ארה״ב
זה. בעידן אירופה של תעשיתי — הכלכלי כפלא ״קנדי״

 של לישראל הבלעדיים המפיצים היבואנים נעשו י־ושלים ״פרידמן״ מפעלי
מהפכנית. מכירה שיטת פיתחו שלאחרונה ונודע ״קנדי״ הכביסה מכונות
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וטיפול היפנוזה

 הנפשיות, הבעיות בכל
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 רקדן להיות צורך אין
גיז לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
ובלונ בניו״יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ומיקצב.
 וקורסי־ערב קזרסי־בוקר

 קורס) בכל בקבוע שיעורים 2(
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 הדתית־לאומית התנועה של דיגלה על

 מעט אך ועבודה. תורה הסיסמה רשומה
 תורה עם הקשורים נושאים על דובר מאוד
 השלישית הוועידה ימי בארבעת עבודה ועם
 שעבר, בשבוע שהתקיימה המפלגה, של

הקודמת. הוועידה אחרי שנים חמש־וחצי
ה העדות נציגי התפרעו ועידה באותה

 בכל המפד״ל של חיל־המילואים שונות,
הת המפלגה של הבוסים מערכת־בחירות.

 קבלני־מישנה כאל העדות עסקני אל ייחסו
 לבוא עליהם כי חשבו אלה אבל לקולות,
 הם אבל דברם. את בה ולומר לוועידה
 החלטות־בזק. של שורה על־ידי הושתקו

 החזק האיש שחור, בנימין שר־הדתות, סגן
 על איים המפלגה, של הקלעים מאחורי

 את תהפכו לא ״אתם :בגלוי העדות אנשי
״ספרדית לחתונה שלנו הוועידה ! 
ה מיישובי שבאו הצירים שתקו הפעם

 עימהם שנעשו מוקדמים, סידורים עולים.
 את הבטיחו הוועידה, לפני רבים חודשים

הוותי הצמרת שילטון להנצחת קולותיהם
 המחנה עם להתפשר היה קל לא אך קה.

ה חוגי :הוועידות שתי בין שצמח החדש
 לא שאולי נרחבת, מערכה פיתחו צעירים
 הקיימים השליטים את כליל לחסל נועדה

 נתח לצעירים להבטיח באה אבל במפלגה,
ובעיריות. בכנסת במישרות־השילטון הגון

 הצעירים הפכו מטרתם את להשיג כדי
ש ומי התגוששויות, של לזירה הוועידה את

 כעל הוועידה על שנים חמש לפני הכריז
 הנוכחית הוועידה כי קבע ספרדית חתונה
היפים״. של ל״אורגיה דומה

ה בפעם מוחלט. פיצוץ :הסכנה
 לוועידה קדמו המפד״ל בתולדות ראשונה

 נקבעו לא הפעם פנימיות. בחירות זאת
הסי בין פנימיים הסכמים על־פי הצירים

לפ שהוצגו קלפיות באמצעות כי־אם עות,
 סניפי־המסלגה, בכל חודשים שלושה ני

 מועמדים. של ברשימות בוחרים כשהחברים
: להנהגה כפולה אכזבה הנחילו הבחירות

 בלבו, 377ל־־ הגיע המצביעים אחוז >•
 1 זכות־ד,בחירה בעלי מכלל
 87ב־״ אז עד הוערך שכוחם הצעירים, י•

 במוסדות ייצוגם נקבע זה אחוז לפי ואשר
 מהקולות. 22170 קיבלו המפלגה,

המצב את במיקצת לתקן ניסו הוותיקים




