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ק״ טי מ ר צ  המשוכלל המסחט — ״מי
 במעולה הדר פת מיץ כל סוחט החדיש,

 גרעינים ובלי הקליפה שמן בלי אחת,
 ובלתי• יציב מבנה ל״מיצומטיק״ וסיבים.
 היגיינה מבטיח שלו האלומיניום מחליד.
 ל״מיצומטיק״ קל. ניקוי ומאפשר מלאה
כוסות. 2 בקיבול 'מיכל

' בסניפי להשיג א פ ס א  ״
\מובחרות. ובחנויות

תוצרת

בבעלות

—לומד! נועד—
 תל־אביב ״קדימה״, לשפות, הידוע בית־הספר

 פתיחת על מודיע ,20314 טלפון ,74 בן־יהודה רחוב
אינטנסיביים קורסים

ובמתמסיקה באנגלית
 ביותר מעולים מורים בהדרכת — לבגרות הכנה

מוגבל המקומות מספר
אחה״צ. 9 עד 3 לפה״צן 12.30 עד 9 ההרשמה!

 - הטעם לאניני מודרני רהוט
ומתוכנן מעולה בצוע עשיר, מבחר

קי נציי ש ו א ס
56 הרצל רחוב תל־אביב,

תל-אביב. של המעולה הרהיטים חנות

ה נעל< ר מ

ו כ ל ז א ש מ ב  
המובחרת הנעל

 באת אלג׳יריה בעניין מאמרי על הראשונה הרשמית התגובה
נערי- של האנגלי עלונם פוסט, דרוטלס של הראשי במאמר השבוע,

ביג׳י. של החצר
הטע נשמעת בישראל, וגם רבים, ״במקומות כי מתלונן העתון

 ההגדרה■ עיקרון — בעיקרון כרובה אלג׳יריה בעיית כי נה
 מציין עמוק בצער ישראל.״ את שד,וליד עיקרון אותו העצמית,

זו. כוזבת טענה טוענים ובאסיה באפריקה ידידינו גם כי העלון
 לתמוך החדשות האפריקאיות המדינות מצד הוא נדיב ״מחווה

 בנאצי' תנסכות הן בפל״ן בתמכן כי — באלביריה בנאצר
 עצמך של ההימטנריה את שוכחות הן אימפריה. להקים השואף
 אפריקאים. אינם כלל הערבים כי אותן ללמד צריכה שהיתה

העבדות.״ ובאמצעות בכוח, דתם והפיצו לאפריקה פלשו הערבים
 הטימטום. או הזדון :זה בקטע יותר רב מה להחליט קשר,
 מאמיניה מיליוני מאות על האיסלאם, בות לפגוע הוא טימטום
 הוא טימטום סוחרי־עבדים. כדת ולהגדירה ובאפריקה, באסיה
 הלוחם. מדוכא עם של מלחמתו אינה אלג׳יריד, מלחמת כי לטעון

ושיא־ רע״ם. נשיא של הפרטית מלחמתו אלא עילאית, בגבורה
הוא האדיר הפל״ן כי ,1960 בנובמבר להאמין, הוא הסימטום

אל־נאצר. עבד של גרורו
 ואין מכת־טבע, הוא שהרי — הסימטום את לסלוח אפשר

 המתבטאת היסודית התפיסה מן להתעלם אסור אך — תרופה לו
 להם שנתנו והאדונים זה, מאמר שכתבו האנשים אלה. בשורות

האומד. של פאתולוגיים כשונאים כאן מתגלים ההשראה, את
 אכול בן־גטו רק הערבית• וההיסטוריה הערבית התרבות הערבית,

 השורות את הנייר על להעלות מסוגל היה תסביכי־נחיתות
הראשי: המאמר מסתיים בהן הבאות,

הפיצה שנה 1600 במשך אשר הערבית, האומה כמו ״אומה
 אותה לעודד אסור המלחמה, איום •ואת העבדות את בעיקר
שלהו״ ההיסטוריה על לחזור

 כיום מנהלים כאלה דעות בעלי שאנשים לאומית סכנה זו האין
 ללמוד אותם לשלוח מוטב היד, לא האם ישראל? מדיניות את
 מושג להם שיהיה כדי הירושלמית, באוניברסיטה המזרח מדעי את

בקרבם? שוכנת ישראל אשר העמים של תרבותם על כלשהו
★  ★  ★

 קלדרון משה הקורא מצד בא מאמרי על יותר רציני ערעור
 הקומוניסטים כי בהחלט מכחיש הוא ומנומק ארוך במכתב מחיפה.

 לדעה, חבריו כדרך לשלטון. היטלר לעליית בשעתו עזרו הגרמניים
 מאמי־ איני עצמי שאני אלה, שקרים מפיץ אני מדוע ומצא חיפש
 והוא בקומוניזם,״ יאשימוהו פן חושש אבנרי אורי ״מר בהם:

להיטהר.״ כדי פסולים לאמצעים ״נזקק
 הבטאון ל׳ונואניטה, מאמרי את קלדרון הקורא מביא כאסמכתה
באלג׳יריה. ה־,־גול מדיניות את הרף ללא המגנה בצרפת, הקומוניסטי

מכרי הצרפתית הקומוניסטית המפלגה עתוני טענתי.כי לא אכן,
 לנין. של יורשו וכעל הפרולטריון משחרר כעל דד,־גול על זים
כי: — קביעה טעון עוד הדבר בכלל אם — קובע אני

 מינשר על ההחתמה נגד פעלה הקומוניסטית המפלגה •
 כי המגוחכת בטענה לחתום, ואוהדיה חבריה על ואסרה 121־־

ההמוני. המאבק צורכי את הנוגדת אישית, פעולה זוהי
בהפגנת־ להשתתף חבריה על רשמית אסרה זו מפלגה 9
 עם השלום למען האמיצים הסטודנטים על־ידי שתוכננה הענק
 על! לוזתר הסטודנטים נאלצו מכך כתוצאה אלג׳יריה. מורדי

 המהפכנית תוכניתם את וצימצמו למשטרה, בכוח התנגדות
הקומו ההנהגה הרגישה האחרון ברגע סגור. באולם קטנה לאסיפה
 שינתה היא החלמתה, שעוררה ההמונים של הכללי בזעם ניסטית

 כבד אז אך דה־גול. מדיניות נגד למחות לחבריה גם וקראה אותה
ומפח־נפש. יאוש באוזירת עבר הגורלי היום מדי. מאוחר היד,

הקומו מיליון ששה עשו לא לשלטון דה־גול עלית מאז •
 משביתות נמנעו שלטונו, את להפיל כדי מאומה בצרפת ניסטים

ממש. של ומהפגנות
 יעיל מכשיר הלאומני בדד,־גול רואה ברית־המועצות מדוע?

 לביא עלולה יפול, שאם יודעת היא מבפנים. נאמ״ו לפיצוץ
 אירופה באיחוד התומך המרכז, של דמוקראטית ממשלה במקומו
 של שבמיקרה הצרפתים רוב חוששים כן על נאט״ו. ובחיזוק

 מלחמה הקומוניסטים בה יילחמו לא פאשיסטית, צבאית הפיכה
 דיקטאטורד. כי (המוצדקת) התיקזזה מתוך שוב — ממש של

נאט״ו. את סופית תפוצץ צבאית־ימנית
________ * ___________

מובן ההיסטוריה. נחלת הן העובדות הרי לגרמניה, אשר
 שנים משך להיפך, להיטלר. הלל שירי שרו לא שהקומוניסטים

 האדומה החזית אנשי הרגו בה זעירה, מלחמה התנהלה רבות
 לא זאת בכל בסיטונות. רעהו את איש הסער פלוגות ואנשי
 הקומוניסטים נהגי לולא אפשרית לשלטון היטלר עליית היתד׳

:השאר בין שנהגו. כפי
 בהתאם המכריעות, בשנים הגרמניים הקומוניסטים טענו •
 (קרי; ״הסוציאל־פאשיסטים״ כי הקומאינטרן, של הרשמי לקו

 נגדם לכוון יש וכי הנאצים, מן גרועים הסוציאל־דמוקראטים)
המאבק. עיקר את

 נקודת־ את שהיחיד, למאורע במישרין הקומוניסטים אחראים ־•
 הקומוניסטים הצביעו 1932 באביב השואה. בהתפתחות המיפנה

 בפרוסיה. הסוציאל־דמוקראטית לממשלה אי־אמון הנאצים עם יחד
 גרמניה. של שטחה במרבית המשטרה על חלשה זו ממשלה
 הכוחות של המוראל שארית את עירער זד, מכריע מיפנה

 230ב־ היטלר זכה חודשיים שכעבור לכך גרם הדמוקראטיים,
 ממונה נציב לידי עבר בפרוסיה השלטון ברייכסטאג. מנדטים

הנאצי. לגרינג מקומו את שפינה הריאקציוני, פון־פאפן מטעם
והקומו הנאצים הכריזו הרפובליקה של האחרונים בימים •

 בברלין. התחבורה את ששיתקה שביתה על במשותף ניסטים
 את אז זיעזער, בנפש האויבים של משותפים משמרות הופעת

גרמניה.
 רוב אפילו לו שהיה (מבלי לשלטון היטלר כשהגיע •

 האדירה הקומוניסטית המפלגה עשתה ולא הבוחרים) בציבור
בכות. להפילו נסיון שום
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