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 ילדים צלומי

 המזמין בבית
לכם. הנוח בזמן

 מחליטה שאת לפני כלה!
 לבחור, חופה שמלת באיזה

 אמ־״ לסלון שתכנסי כדאי
 מבחר הגיע עתה זה בר״.
 חדישות חופה שמלות של
מהמו החורף לעונת גם

מב ביותר החדישים דלים
מיוחדים. דים
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ך ר ד מ ב ■1ויל
 בית־ ליד מישמרתו, על ניצב אנגלי חייל
התפו נשמעה לפתע בעדן. המרכזי הסוהר
 העשן התפזר וכאשר נפל, החייל צצות.

קשה. נפצע הוא כי הסתבר
 היתר, השבוע, שהתרחשה זו, סצינה

 המחתרת מלחמת של סצינות למאות דומה
 שונה היתר, היא זאת בכל בעדן. הערבית

 הפצוע שהחייל ייתכן כי הקודמות: מן
אנשי בידי שייפגעו האחרונים אחד יהיה

ו,מחתרת.
ברי ממשלת ראש מסר כך על הודעה

 אצל שביקר שעה וילסון, הארולד טניה
 האנגלי: הבהיר בוושינגטון. ג׳ונסון הנשיא

 בנטל לשאת יותר מסוגלת אינה בריטניה
 כן על שלה. הבטחון תקציב של העצום

 הצבאיים הבסיסים שני את לחסל החליטה
ועדן. סינגפור באסיה: שלה הגדולים
 תעבוי הקומוניזם מפני אסיה על ההגנה

 תהיה בריטניה ארצות־הברית• לידי כולה
 על בהגנה רק להשתתף להבא, מוכנה,
ש מערכח־הגנר, באמצעות הרחוק, המזרח
אוסטראליה. על מבוססת תהיה

 בה היה האמריקאים. את הרגיוה ההודעה
 כי אם הישראלים, את להדאיג כדי גם
 הנסיגה של הגלובאלית המשמעות בשל לא

 ישלטו מעדן האנגלים צאת עם כי האנגלית.
 של צוואר־הבקבוק. על עבד־אל־נאצר אוהדי

 לעבור חייבת דרכו אשר אל־מנדב, באב
 להפליג או לאילת להגיע הרוצה ספינה כל

ממנה.

ריה סו
ד ג ת נ קו ת ת ר ת ה !רו

 בלתי־ תופעה אינם בדמשק חילופי־גברי
ממש השבוע התפטרה כאשר אולם רגילה.

 כראש־ התמנה אל־ביטאר וסאלח סוריה, לת
 חילופים אלה היו לא החדש, הממשלה

שיגרתיים.
 של הסורי״ החבל ״מיפקדת רק לא כי

 להנהגת גם נגעו השינויים התחלפה. הבעת
הבין־ערבית. התנועה

 קיימת הבעת תנועת לסורים. סוריה
 אין בסוריה רק הערביות. המדינות בכל
 מיפקדתה כן על במחתרת. פועלת היא

 וראש־ ,השלטון מפלגת גם היא זו בארץ
 המדינה נשיא גם הוא המקומית המיפקדה

החי נגעו אילו ראש־הממשלה. את הממנה
 הממשלה, לראשות רק האחרונים לופים
 מתיחות של תוצאה בהם לראות היה אפשר
 לבין אל־חאפז אמין הנשיא בין אישית
שרים. מספר

 ה־ בהרכב גם הפעם בא השינוי אולם
 בראשה התנועה. של הבינערבית מיפקדה
 ואילו ואל־חאפז, ואמין עפלאק מישל נשארו

 ויחד ממנה, סולקו אל־חאפז ממתנגדי כמה
 ה־ הסורית. בממשלה חבריהם גם איתם

 השינויים, על שדיווחה הסורית, עתונות
 כי הודיעה, רק היא הסבר. שום נתנה לא

 הצלחה ביתר לעמוד התנועה תוכל עתה
 הציונות האימפריאליזם, התנכלויות מול

והריאקציה.
בשי נעוצה היתר, לחילופי־הגברי הסיבה

האח בשנה בסוריה חל אשר העמוק נוי
 הנהגת על שם מדברים אין שוב רונה.

 העולם רחבי בכל סוציאליסטית מהפכה
 בתוך המהפכה ביסוס על אלא הערבי,
 להכרתו במקביל באה זו תפנית סוריה.

 את למתן שיש עבד־אל־נאצר, גמאל של
 את תחילה לפתור כדי בחוץ החתירה
הפנימיות. הבעיות
 ובראשם — הבעת של מנהיגים אותם

 כל כי שסברו — לשעבר הסורי הרמטכ״ל
 היא המכסימאליסטית התוכנית מן סטייה
 החדשות. העובדות בפני הועמדו בגידה,

 את מעדיף הבעת רוב כי הסתבר, ואז
 אל־ עתה מסמל אותה החדשה, התפיסה

לעיראק, עיראק לסורים, סוריה חאפז:
למצרים. מצרים
קזבלנ ״רוח במימוש נוסף צעד זה היה

 הערביות המדינות בין הפיוס רוח — קה״
 כן, על הדדית. מחתירה לחדול והתחייבות!

הצ סוריה, ממשלת כראש הראשון בנאומו
 עם בהתקרבות רוצים ״אנו אל־ביטאר: היר
 עם וראשונה ובראש הערבים, אחינו כל

עבד־אל־נאצר.״ גמאל
 כוונתה שאין התקרבות זו תהיה הפעם
 כבדהו של התקרבות למיזוג. או לאיחוד

בחוץ. ושמרהו

י׳1878 הזיו תערלם


