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לסובלים מנשיות שקמת!קרחות
טיפול מיוחד לפי שיטה חדשה וכעזרת מכשירים חדישים
כיותר מאפשר
א .הפסקה מוחלטת של הנשירה
כ .גידול של שער חדש
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במקרה של אי־הצלחה יוחזר הכם!?
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 8ב ז ־ב ות
מייסודה
 ,משובחים.
מלוי על־ידי
׳ בלון .אחד

כוס סו ד ה 10-פר ,
להשיג בכל החנויות
המובחרות בארץ

לפני  20שנה 1
נסעת בוודאי ברכבת לירוש 
לים׳ וכמוני כ מו ך ...זכור לך
שעברת בנוף מרהיב עין ושובה
לב׳ בארץ עתיקת יומין׳ בחבל
שבט יהודה ,בקרבת ביתר,
צרעה ואשתאול ...הנוף לא
השתנה — אך השתנו הזמנים
ואתם גם השרות

במסילת ירושלים
היום הנך נוסע בנוחיות ,במהי 
רות ובמחירים שווים לכל נפש.
הקרונות •והתחנות שופצו והוכ 
נסו בהם שפורים לנוחיות קהל
הנוסעים.

אוטובוס מם׳  6של ״המק
שר״ כירושלים מגיע עד
שער תחנת הרבכת.
תמיד לשרותך,
״
י׳׳־׳פ׳־׳ל:
א ע לו־ אי מ טו ט ס ב ענן
תל -אביב ב ח ל ת ב בי מין 5 2
ת  .ד 7 5 5 ..

הנהלת

רכבת ישראל

טל67696 .

חשוב לנבחן בהסתדרות
שלח  2.200ל״י ונשלח לן )לכל מקום
בארץ( מלץ למושגים בהנהלת חשבו־
נזת ,מסחר ופקידות כללית עם דוגמאות.
ובתוספת ״תרגילי יו מך מעניינים —
עזרה גדולה בבחינות ההסתדרות.

ב מ כון

״אנגלית ב־ 25שעות למוד״ — זהו
הספר החדש שהופיע עתה .על ידו אפ
שר לרכוש את השפה מא .ב .וכלה
במכתב בזמן קצר .נמכר לע״ע ב־ 3ל״.,
שלח המחאת־דאר ונשלחהו לכל מקום בארץ.

מדינאים צרפתיים ,אשר הצליחו לשמור
על מידה כלשהי של חוש המציאות ,נסו
בהדרגה לראות פתרון אחד לבעיית אלג׳יר־
יה :הקמת פדרציה עצמאית של טוניסיה,
מארוקו ולאג׳יריה ,אשר תהיה קשורה בם־
חונית וכלכלית לצרפת .הם קיוו כי רעיון
זה יתקבל עם הזמן על דעת הקהל הצרפתי.
אולם את חשבונם עשו בלי הגנרלים וה
מתיישבים באלג׳יריה.
ברבאת ,טוניס וחצי־תריסר נקודות־פיקוד
של המורדים באלג׳יריה עצמה׳ היה ברור
כי תפיסת השלטון על־ידי הגנרל ז׳אק מאסי
וצנחניו תביא בעקבותיה החמרה קיצונית
של המלחמה באלג׳יריה .דבר אחר היה
ברור לא פחות :המלחמה עלולה לשוב ול
התלקח גם בשתי המדינות שהספיקו להש
תחרר — מרוקו וטוניסיה.
החששות התאשרו כמעט מיד• שבוע ימים
בלבד אחרי ההפיכה באלג׳יר ,התפתח קרב
רציני במבואות עיר הגבול הטוניסית רמא־
דה .כוחות צרפתיים ,אשר חצו את הגבול
בפעולה נגד לוחמים אלג׳יריים ,נתקלו במח
סום טוניסי ,שחסם את הדרך לעיר .כעבור
שעה קלה נכנסו לפעולה מפציצים ומטוסי־
קרב צרפתיים.
״עמדת־בוח" .גם במארוקו ,אשר מל
כה ביקש עד כה להישאר נייטרלי במלח
מת אלג׳יריה ,נתגלו האותות הראשונים של
הפיכת הגנראלים .טור משוריין של הצבא
הצרפתי נע דרך העיר אוג׳דה ,בכיודן לגבול
מרוקו־אלג׳יריה בדרום .היה ברור כי הצבא
הצרפתי במרוקו יכנס אף הוא לפעולה נגד
מורדי אלג׳יריה .המלך דרש מיד את פינוי
כל הכוחות הצרפתיים׳ כי גם בהיותו ידיד
נייטרלי ,לא יכול היה להרשות שארצו תש
מש בסיס לפעולה נגד האלג׳יריים.
לקראת איזו מטרה חתרו אדוניה החדשים
של אלג׳יריהז מתוך התפרצויות־זעם קוד
מות ,ומתוך הצהרות של דה־גול בחודשים
האחרונים ,הסתבר כי גם הצנחנים דוגלים
ברעיון של פדרציה מגרבית ,אשר תהיה
קשורה לצרפת• אלא שהפדרציה של הגנר
לים שונה במקצת מזו שציירו לנגד עיניהם
המדינאים המתקדמים יותר.
תהיה זו פדרציה של מדינות התלויות
תלות מוחלטת בצרפת ,ואשר עצמאותה
תהיה על גבי הנייר בלבד .״אנו מוכנים
למשא ומתן!״ הכריז הגנראל ראול סלאן,
״אולם משא־ומתן מתוך עמדת־כוח.״ כלומר:
אחרי שיכניעו במרחץ־דמים את המרד האל־
ג׳ירי ,ואולי גם את מרוקו וטוניסיה.
מוות לרככות .לרשות הגנרלים עמדו,
לפחות ,האמצעים המיידיים לפעולה צבאית
מרוכזת ,בעלת מימדי־ענק .כיום מרוכזים
באלג׳יריה חצי מיליון חיילים :במרוקו 40
אלף חיילים :בטוניסיה  20אלף.
מול העוצמה הצרפתית מתייצבים :באל־
ג׳יריה כ־ 30אלף לוחמים סדירים־למחצה,
מצויידים בנשק קל :במרוקו צבא מאומן ,בן
 50אלף חיילים ,מצוייד גם בנשק כבד וב־
שריון :בטוניסיה צבא זעום בן  5000איש,
מצוייד בעיקר בנשק קל.
בסוף השבוע השני של מהפכת הגנרלים,
נראה היה כי ההתמודדות תהיה בלתי״ננד
נעת .התמודדות אשר תביא מוות לרבבות
ערבים — ולסיכוייה האחרונים של צרפת
לשמור על קשר ידידותי כלשהו עם המגרב.

עזה
פ ס ק־ דין מוות
באולם ההצגות של בית־הספר התיכון
פלסטין בעזה ,הוצג במשך השבועות האח
רונים מחזה עגום :פרק במלחמתו הנואשה,
חסות־ההנהגה ,חסרת־ההגדרה וחסרת־היכו־
לת של העם הערבי הפלסטיני המבותר .על
הבמה ישבו שלושה קצינים מצריים ,כש
מאחוריהם ניצבים שוטרים צבאיים מזויינים.
באולם ישבו כמה תריסרי צופים ,ברובם
בני עזה ,עתונאים שהובאו במיוחד מקהיר,
ושדרנים של קול ערב.
כל המבטים היו נעוצים בגבר אלגנטי
בן  ,55לבוש חליפה הדורה וחבוש טרבוש.
היה זה סעדי אל־שוזא ,אשר הואשם בקשירת
קשר נגד השלטון המצרי ,לטובת ירדן.
סיפר העד הראשון :שוזא נפגש בעמאן
עם חאבס אל־מג׳אלי ,מי שהיה שר הבטחון
הירדני ,קיבל ממנו כסף תמורת הבטחה
לפעול למען סיפוח הרצועה לירדן• ״ראיתי
אותם במו עיני מתחבקים ומתנשקים,״ נשבע.
מטרת אל־שוזא ,כפי שהסתבר ,מדברי -ה
עדים ,היתה למנוע הקמת המועצה המחוקקת
בעזה ,אשר הוצגה על־ידי המצרים כגוף

עליון של העם הפלסטיני כולו .״אם היה
מצליח במזימתו,״ קרא התובע ,״לא היה
כיום לעם הפלסטיני גוף מוסמך ,שינהיג
אותו במאבק.״
בולם מוקיעים ,אכל  . . .שלוש
פעמים במשך ניהול המשפט הארוך ביקש
,הנאשם את רשות הדיבור .בכל פעם הביע
את תודתו לשלטונות המצריים ,על כי נהגו
עמו בהגינות מוחלטת והבטיחו לו את *
מלוא זכויותיו .סניגורו ,קצין המשטרה בדר
אל־דין בסיסו ,הצהיר אף הוא באזני עתו־
נאים זרים :״בית־הדין הצבאי נותן לנו
את כל האפשרויות לנהל הגנה אמיתית.״
עד כמה ידעו תושבי עזה להעריך את
הגינות השלטון המצרי ,הוכיחו ״יותר מ־
5000״ מיברקים של תושבי הרצועה ,אשר
הודו למושל על עירנותו ,ואיחלו לו ש
תמיד יצליח ללכוד בוגדים .בני משפחת

דוגמנית גרמנית בכותנה מצרית
לחומר לבן במצב שחור ,צבע ורוד

שווא עצמם מיהרו להצהיר על נאמנותם
לרפובליקה הערבית המאוחדת ולהוקיע את
קרובם הסוטה• ואילו בנו של הנאשם,
הלומד באוניברסיטה האמריקאית■ בקהיר,
שלח מכתב למושל עזה ,בו הצהיר :״נודע
לי בשאם־נפש על מעשהו של האיש אשר
עד כה ראיתיו כאבי.״
הפגנות־הסלידה לא הותירו ספק ,כי
לגבי כל תושב הגון של רצועת עזה ,הרי
סעדי אל־שווע מוקצה מחמת מאוס .וכאשר
דנו אותו 'המצרים ,לפני שבוע׳ למתת,
נראה כאילו רק מילאו השופטים אחרי
מבוקשם של משפחתו ובני־עירו.
אלא שהשבוע ,כאשר התכנס בית־הנב־
חדים הירדני בעמאן ,לדון .באיחודו עם
בית־הנבחרים העיראקי ,היה מתח בפני
היושב־ראש מיברק חתום בידי ״מנהיגי
הפליטים הפלסטיניים בעזה״ .היתד ,בו בקשה
כי עמאן תתערב לטובת סעדי אל-שתא
ותפעל למען תושבי הרצועה ,״הנאנקים
תחת העול המצרי״.

זכרונות
ז רי ק ת הורמונים
באותו זמן שהעתונות העברית הקדישה
פינה ל״היום לפני עשר שנים״ ,החל השבו
עון׳ ד,קהירי אל־נווצאוור מפרסם סידרת זב־
רונות ,תחת הכותרת ״אחרי עשר שנים״.
כותב הסידרה :כמאל אל־דין חוסיין ,איש
מועצת ההפיכה המצרית ,ידידו של גמאל
עבד אל־נאצר ,וחבר ממשלת־ רע״ם, .ב־1948
היה יוזבאשי )סרן( חוסיין קצין חיל התות
חנים המצרי .כמו קצינים וחיילים מצריים

ש ק ס פ י ר תל־אביב ,אבן גבירול  , 150טלפון28322
העולם הזה 1078

