
לו
נשרו

 מומחים של דעתם חוות תמצית
 הצלחת אפשרויות על עולמיים

 לטפול במכוננו הניתן הטפול
חדש שער והצמחת שערות נשירת

ם, ד״ו*  לתכשירי בגרמניה ״קאדוס״ מפעל של יועצו בוי
 ״מסקנותיך :29.12.58 מיום במכתבו אלי כותב ואפרטים, שער

 עובד אני גם אני. הגעתי שאליהן למסקנות כלל בדרך מקבילות
תוצ כבר לי והיו בשער לטפול מסויים חומר על שנים 5 זה

השני״. את אהד להשלים נוכל אולי חיוביות. אות
ר ״ ף ד ו טי רי ש, פ ר  האדם״. של ״שערו הספר מחבר הי

 המשך לך מאחל ״אני :27.12.1958 מיום במכתבו אלי כותב
 להוציא מתכוון הנך באם בשערות. הטפול בשטח ההצלחות

 אלי להעבירו ממך מאד מבקש הייתי שיטתך, על מאמר לאור
ספרי״. של השניה במהדורה הכללתו לשם

ר סו פ רו ר פ ״ מן ד ר ס, ה מ א  ספרים 16 של מחברם ר
 ״הטפול השאר: בין 4.9.1959 מיום במכתבו אלי כותב מדעיים,
 בדרך — בשער, לטפול ששיטתך מאמין הנני שערות, בנשירת
 הדרך היא השער, לשרשי המגיע הדם זרם פעילות הגברת
שהו ראמם, פרופ׳ של האחרון בספרו הבעיה״. לפתרון הנכונה

 נתונות הכל ״למרות כותב: הוא השנה ספטמבר בחודש פיע
 הטפולים תורשה. של במקרים גס שער טפול של אפשרויות

 ראמפ ד״ר אלי שלח הנ״ל ספרו את ומועילים״. כדאיים האלה
אישית. הקדשה עם

ר ״ ק ד ל ר פו ד״ ר ו ט נ י ו  לקסיקון״ ״קוסמטיק בספרם ו
 בצורה גם ולו ניזוק שהשורש מקרה ״בכל השאר: בין כותבים
 שיוקדם שככל ברור לחדשו. תקווה זאת בכל קיימת חמורה,
 קשים במקרים גם חיוביות. לתוצאות הסיכויים גדלים הטפול

 על ולשמור הקרחת התפשטות את לעכב הנכון הטפול יכול
 במקרה רק תוצאות ללא נשאר שערות בנשירת טפול הקיים.

 לדבר מה אין שורש החיאת על כליל. ומת נהרס שהשורש
בכלל״.
ר ״ ץ ד ט נ ל, א פ  כותב במיקרוסקופ״, ״השער בספרו הו

 את לדחות אפשר ונכון אינטנסיבי טפול ״על־ידי השאר: בין
 השער יסודות את להפעיל אפשרות אפילו קיימת ההתקרחות.

 לידי המביאים תכשירים עם עסוי כגון שונים, טפולים על־ידי
השער״. לשרשי הדם הזרמת

ר ״ קי ד ס נ טי ר פ ״ ד קוסמטי בעור, ״טפול בספרם לץ, ו
״בבע כותבים: בודפסט, ״מדיצינה״ בהוצאת עור״ ומחלות קה
 בדבר, הנוגעים על־ידי השאלה תמיד נשאלת שער נשירת יות

 במידה היא: זו לשאלה התשובה לגמרי? להתקרח חייבים האם
 את לדחות אפשרות קיימת תורשתית, היא השערות ונשירת
 נשירת של האחרים המקרים בכל .40ה־ גיל לאחר עד הנשירה

מוח אפשרות קיימת מתורשה, כתוצאה שלא והתקרחות שער
התקרחו. שכבר במקומות אפילו חדש, שער הצמחת של לטת

 לטפול המחלקה על־ידי מוגש זה חומר
 בהנהלתו קוסמטיקום״, ב״רובינם בשער

מדופ ביאוקוסמטיקאי רובין, א. מר של
 טלפון ,2 פינסקר רחוב תל־אביב, לם,

.1 הרצל רחוב חיפה, - 22128
— דורש. לכל חינם ישלח בית לטפול פרוספקט

 הפטנטים במשרד לרישום הוגשו שלנו התכשירים
.13037 ,12520 ,12478 במספרים: הכללי הרשם של

מבריא,
 ומרענן מנקה

 פניכם עור את
קצר! זמן תוך

במרינה
העם

הרדיו־אקט׳ב■ השוד
 היה המדינה, של ביותר הכמוס הסוד

 המודדים העדינים במכשירים השבוע טמון
בישראל. האוויר של הרדיו־אקטיביות את

 הגרעיני המיתקן של הפיצוץ למחרת
 הבטאונים מיהרו אל־צחרה, בלב הצרפתי״
ה הקרינה כי הודעות לפרסם הרשמיים

פור יום כעבור עלתה. לא אקטיביתרדיו
 דומה. תוכן בעלת נוספת, הודעה סמה

 שהודאג הקהל, את להרגיע באו שתיהן
 ערפל במזג־האויר: בולטים שינויים על־ידי
 לתל- מאשר ללונדון יותר שהתאים סמיך,
בארץ. התפשט אביב,

 להיות יכול שלא כמובן, ידעו, המדענים
הש הפיצוץ. ובין הערפל בין קשר שום
 רג׳אן, מנאת־המדבר רדיו־אקטיבית פעה
 ארבעה המוקדם לכל לארץ להגיע יכלה
הפיצוץ. אחרי ימים

ב קרה מה :בלתי־־מזיק ניסוי אין
הקרינה? מידת עלתה האם הרביעי? יום

ה בהגיע כי כך. על שמע לא הציבור
 על מוחלט איפול בסודי־סודות הוטל מועד,

 לא נוספת הודעה שום המדידות. הוצאות
הצ שנציגיה ישראל, ממשלת כי פורסמה.

 הרדיו־אקטיבי, הפיצוץ בעד באו״ם ביעו
 ד,אפרי־ המדינות כל לחי על סטרו ובזאת
 ידידותן, את לרכוש ביקשה שהיא קאיוח

 שיכלו ידיעות בפרסום מעוניינת היתה לא
 חששה, היא במעט. אפילו עליו, להעיד
 נוסף כי למד אילו האזרח, להגבת בצדק,

 גם זה צעד הביא הפוליטי, הנזק כל על
התושבים. בריאות לסיכון

ו יותר התערערה האחרונים בחודשים כי
 עליה כי הגושים, בשני המדענים אמונת יותר
 מזיקה. אינה רדיו־אקטיבית בקרינה קטנה

 מדענים כמה בו שהחלו הסוער, בויכוח
 בטחון כל כי נסתבר מרדניים, אמריקאיים

 לפני רבות שנים יעברו שחר: לו אין כזה
 הנזק מה בחידאות לקבוע יוכל שמישהו

אטומי. ניסוי כל על־ידי שנגרם
 אטומי ניסוי אין :אחד חשוב מדען טען

 מזיקה, רדיו־אקטיבית קרינה כל בלתי־מזיק.
 הן יצורי־אנוש, אחרת או זו בצורה קוטלת
נולדו. שטרם והן החיים

ד ג י נ נ ם. ג די ל  זו גוברת דאגה הי
 שלוש את שהכריחה היא הרציניים, בהוגים

 את שעה לפי להפסיק הגדולות, המדינות
ה הפיצוץ עם אולם הגרעיניים. הניסויים

 האנושות: באופק חדשה סכנה עלתה צרפתי
 וחסרות־אח־ פורקות־עול קטנות, שמדינות

 דעת על לצפצף יוכלו בו למצב יגיעו ריות,
 בהדרגה שיזהמו פצצות לפוצץ העולם,

כדור־הארץ. אוויר את
 סמויה משותפת חזית למעשה נוצרה כך

 הברית ארצות — האטומיים המבוגרים של
 של גני־הילדים נגד — וברית־המועצות

 ושאר העממית סין צרפת, — הגושים שני
הקטנים־יחסית.

 אין זה. במאבק צד הם ישראל תושבי
 בעוד בצרפת, הקשורה מדינה אזרחי רק הם

 האם־ אויבותיה עם להתידד גם מנסה היא
 ואבק האנושי. במין חברים גם הם ריקאיות.

 לא כדור־הארץ פני על הנודד רדיו־אקטיבי
ה השרון לבין המצרי המדבר בין יבחין

ישראלי.

,הצס* הממשל
לקו• תיאום
ה השני ביום חייך דפק!״ לא ״התיאום

 של העת כתב אל־ארד, חוג של עסקן שבוע
כש הערבית, החזית של הלאומי האגף
מעריב. את קרא

אר מיבצע המשטרה ערכה בוקר באותו
 בזה שחתמו, האנשים 13 את אסרה צי,

 הגליונות 13 של כמוציאים־לאור זה, אחר
 נערכו בבתיהם אל־ארד.** של ה״חד־פעמיים״

 שטרם כתבות הוחרמו מדוקדקים, חיפושים
 שלושה פי על הואשמו מכן לאחר פורסמו.
 בהוצאת ולשעת־חירום, רגילים סעיפים,

 עצמית בערבות שוחררו רשיון, בלי עתון
לנפש. ל״י 100 של

 הפיצוץ כי ״פצצה״, ולא ״מיתקן״ •
 בשלב כנראה, נמצא, עוד הצרפתי האטומי
 שימוש של לשלב עדיין הגיע לא טרומי,

 הצרפתים כי לודאי קרוב פצצה. בצורת יעיל
 בסוף האמריקאים הגיעו אליו לשלב הגיעו
 על הפצצה הטלת לפני חדשים כמה ,1944

הירושימה.
 רשיון מחייב שאינו החוק ניצול תון **

 אל־ארד נקרא חד־פעסית, להוצאה ממשלתי
 אל־ ״הד כגון שונה, קצת בשם פעם בכל

אל־ארד. קול ארד,

 להיערך עמד יום באותו לזקן. תהודה
 הצבאי. המימשל ביטול על בכנסת הויכוח
 זיל־ כדי עד שקופה היתד, המיבצע מטרת

 את לשרת הרגיל למעריב, הקהל: בשכל זול
 המאסרים על ידיעה סוננה מנגנון־החושך,

 רמזים וכן בערבות), השיחרור על לא (,אך
ש אל־ארד באנשי חושדים כאילו קודרים

למדינה. מחוץ גורמים עם בקשר עמדו
 אילו אחד. ביום איחר המיבצע אולם

 זוכר, היה בשבוע, הראשון ביום נערך
 השני, בצהרון וגם ב׳ יום ביומוני רחב להד

 ראש־הממשלה לדברי מתאימה תהודה מספק
 למען המימשל בקיום החיוני הצורך על

ישראל. בטחון
 בכנסת הדיון התקיים חוסר־התיאום, בגלל

 נצחונו היה כך גם אך מתאים. רקע ללא
 די משרתים לו נמצאו מובטח: ביג׳י של

 מן הרגילה בפחדנותה נמנעה ומפ״ם הצורך,
האבוס. ליד מקומה על לשמור כדי ההצבעה

 התזוזה על הויכוח הוכיח זאת בכל
 השנים בחמש בדעת־הקהל שחלה העצומה

 ה־ כי מתי־מספר רק טענו אז האחרונות.
 והם המדינה, לבטחון מזיק הצבאי מימשל

ה וכסוכני־הקומוניסטים. כבוגדים הושמצו
 תנועת־ה־ יושב־ראש הכריז כאשר שבוע׳
 דרוש אינו הצבאי המימשל כי רשמית חרות

 יוצאת- דיעה זאת היתה לא שוב לבטחון,
 בעובדה הכיר הציבור מן גדול חלק דופן.

מפלג אינטרסים לשרת נועד המימשל כי
 לבטחון אלא נוגע אינו וכלכליים, תיים

הני והכלכליות הפוליטיות קבוצות־הלחץ
ממנו. זונות

מרחביים יחסים
ם הדודנ
הצנזור־ קובע בה דיקטטורית, במדינה

 איננה: הקובעת השאלה העתון, תוכן. את
 כתום זה ״מדוע אלא בעתון?״ כתוב ״מה

 פעמיים,. זו שאלה נשאלה השבוע בעתון?״
יש נושאים על שונים מאמרים שני לגבי

המצרית. בעתונות שהופיעו ראליים
 סאעה, באחר הופיעה הראשונה הכתבה

 היא־. רב־תפוצה. קאהירי מצוייר שבועון
 מפ״ם, של הערבי לעתון מוקדשת היתה

 המצרי העתון בתל־אביב. המופיע אל־פג׳ר,
 בעלי של הציונית השייכות את הזכיר לא

מתונה. בנימה מהותו את תיאר העתון,
שהו רשימה היתד, יותר עוד מעניינת

 קאריקטורות. שבועון אל־יוסף, ברח פיע
 ״נחנה. הכותרת את נשאה היא נשכני.
 ו־ ובני־הדודים״), (״אנחנו אל־עם״ ואולאד

 אל־קדוס, איחסאן העורך, בידי חתומה היתה
האיחוד רעיון נושאו: ובעצמו. בכבודו
השמי.

ל הזה העולם מלחמת את ששיבח אחרי
ממ כי והזכיר ישראלית־ערביח, הבנה מען
 את. ורודפת זו בדעה ״לוחמת ישראל שלת
האינ כמשרת אותו ומאשימה אבנרי אורי

 רצונו את וכמבצע הקומוניסטים של טרסים
 אל־קדוס מתח אל־נאצר״, עבד גמאל של

 הרעיון על אוהדת, כמעט מתונה, ביקורת
השמי.
 היא, השמי האיחוד ״מגרעת העורך: טען
 היתה בו הזמן עבר גזעני״. רעיון בהיותו

ה הגזע — גזעים לפי מחולקת האנושות
ובני־דודים.״ הארי, הגזע שמי,

 נכתבה מה לשם לכבות? הכשרת
אפשרויות: שתי רק היו זו? רשימה

ב למצריים המגיעים אלה, רעיונות י©
עו בינלאומיים, וכתבי־עת עתונים אמצעות

 חייבו מתקדמים, בחוגים התעניינות ררו
ה הסתייגות את שתבליט כלשהי הגבר,

משטר.
 לציבור להוכיח מעוניין אל־נאצר עבד 9׳

 המת־ גורמים בישראל ישנם כי הערבי,
וה הערבי, הלאומי לרעיון באהדה יחסים
 הקרקע את להכשיר כדי בשלום, חפצים
 שאינו מכיון בעתיד. יותר פייסנית לגישה

 מחשש ישראלית, תופעה בגלוי לשבח מעז
 הוא בגדאד, לרדיו נשק הדבר ישמש פן

ה מתונה, ביקורת של בצורה זאת עושה
 את בפרוטרוט בינתיים לתאר לו מאפשרת
המבוקרות. התופעות
 כי יותר. סבירה נראתה השניה הסברה

 של נציג איטליה, בפלורנץ, הופיע השבוע
ב ישראלי נציג בצד להשתתף כדי רע״ם

ה (״הפרופסור ג׳ורג׳ו של החדש מפעלו
 ״ים־תי- תרבותית ועידה לה־פירה: קטן״)

 ל- בסים ליצור אלא נועדה שלא כונית״,
>7 בעמוד (המשך

 זו טענו שללו השמי הרעיון הוגי *
כשו השמית המהות את הגבירו בפירוש,

והיסטורית. תרבותית לשונית, תפות

1170 הזה העולם


