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 שערותיך, את שתגלגלי לאחר עין כל תרהיב תסרוקתן
ג׳ט־סט. בגלגלי־השער בלבד, דקות 10ל־

 את בתוכם גלגלי ג׳ט־סט, חרולים את קצת חממי
 את הורידי דקות 15—5 ולאחר יבש, כשהוא שערך

שערך. את וסרקי הרולים

 — גלגלי־שער עם שינה ללא במספרה, שעות ללא
 ה״רולים״ עם דקות, 10ב־ מרהיבה תסרוקת

ג׳ט״סט. הפטנטיים

אריזה. כל בתוך — בעברית הוראות
ת״א. 612352 טל. בע"מ, מפיצים לישראל: בלעדי מפיץ
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 אבל גדולה: הזה״ ,,העולם השפעת
יותר• עוד גדול — לה שמייחסים העיר

 משהו עושה שמישהו פעם כל עובדה:
 כוונותיו עם אחד בקנה בדיוק, עולה, שאינו

 הם עורכיו או הזה העולם — המישטר של
האחראיים.
 להיווכח ההזדמנות לי היתד, שוב השבוע

בזה.
* * *

ה שהשבועון הפעסז טוענים, מה
 למשרד־החוץ שקילקל הוא הזה מסדים

ח מיבצע־הסברה
 של שיכנועו שוב:

ער וסופר עיתונאי
 ישראל שמדינת בי,
 ו־ שוחרת־שלום היא

לוחמת־צדק.
ה של חלקו על
 בפרשה הוה עולם
 ממאמריו לנו נודע
 עמוס העיתונאי של

הארץ. ביומון אילון
 במש־ אילון: טען

ע אומרים רד־החוץ
לי מ־ מוקדם כי כשיו א ג
שהותו בתקופת אוד
 לידיו גאלי, ודאגי הקופטי, העיתונאי נפל
 אינפורמציה שד,טעינו אבנרי, אורי ח״ב של

בלתי־נכונה.
 זה יהא עצמו: דעת על אילון הוסיף

 הצורך די נפגש שלא היא הצרה יהא, כאשר
אחרים. אנשים עם

★ ★ ★ הפת לדידינו היתה זו אינפורמציה
עה•

 דוגמה הוא גאלי וואגי של ביקורו כי
 ויחסי־ טוב רצון קילקול של אופיינית

ידידות.
 שהגלה מצרי־קופטי, בן־עשירים גאלי,

 ופאצי־ שמאלן הוא רבות, שנים לפני עצמו
 רבים ישראלים של ידידם גם הוא פיסט.
בניכר.
 לא מלידה, ובמצרי כסוציאליסט זאת, עם
 עמו, של לסיבלו התכחש לא עורו, את הפך
 נחותי־ רק עליו: אותו לכבד שיש דבר

ליהודים־של- הופכים וקטני־המוסר הערך

 לערבים־של־ — כזה במיקרה או הפריץ,
הפריץ.

* ¥ -¥-  ערבי, נשאר הוא כן. נהג לא גאלי
ושוחר־שלום. סוציאליסט

 ביקש לוהטת, סקרנות חדור בהיותו אך
ב ישראל בשגרירות לעיתונות ד,ניספח מן

ב לבקר אפשרות שרון, אברהם לונדון,
ישראל.

 אירגן ופיקח, רחב־אופקים איש שרון,
 הגולה, המצרי שגאלי, עוד מה — מייד זאת

 וה־ הטיימס מאת עיתונאית שליחות קיבל
 שבעיתוני־ מהחשובים שניים — אובזרבר
 הפליטים מצב את עבורם לסקור — בריטניה

 השגורה הערבית השפה בעזרת — והגדה
 ישראלייב ידידים פגש ארצה, בא גאלי בפיו.

מישראל. והתלהב
משרד־החוץ. פקידי את פגש ואז

 נתנו לא הבכירים את כמובן. הזוטרים,
 הממשלה־ ראש שר־החוץ, את גם לראות. לו

לו. הפגישו לא ושר־ד,בטחון
 מדרג באנשים רק נתקל גאלי התוצאה:

 ערבי׳ בכל רואים אלה שאנשים ומאחר ד.
 כאופן לו, הוצע — לקנות שאפשר משהו

 הישראלי שמשרדהחוץ ושקט, דיסקרטי
 הוצאות כיסוי בצורת — שוחד לו ישלם

ודמי־שהות.
 וטוב- הרומאנטי גאלי, הפך רגע מאותו

לחלוטין. לעויין ד,לב,
★ ★ ★  שמשרד־החוץ להודות היה אי־אפשר

העניין. את שקילקל הוא
אבנרי. אורי לעזאזל: שעיר נימצא כן על

 בגאלי פגש לא כלל שאבנרי הוא המצחיק
 בירן■ בד, דקות, חמש בת פגישה מלבד —

איתו. שוחח ולא בואו, על אותו
 ידידי־ של המלצותיהם אף על הסיבה:

 לראות אבנרי היה יכול לא בחו״ל, אבנרי
 20 ימים, באותם עסק כי — העיתונאי את

מי הדף בהוצאת ביממה, שעות  שלנו היו
פארלמנטרית. ובפעילות

מכתבים
וכס,? דם

 במלחמת־ששת־ בנה את ששיכלה כאם
 ב־ המודעות את לראות לבי כואב הימים,
 לצרכים צה״ל בחיילי המשתמשים עתונים

 בהוריו פגיעה שזוהי חושבת אני מסחריים.
 וניצול הטוב בטעם פגיעה חייל, כל של
כסף. לעשיית לנו והיקר הקדוש כל

 את לשים הזולה לאופנה מתנגדת גם אני
ולכפתו מחזיקי־מפתחות, על צד,״ל אלופי

בארץ. לאחרונה שמפיצים המלחמה על רים
ה פוליטיות למודעות מתנגדת גם אני

מט מיני לכל ויקירינו, חללינו בשם מדברות
איזה. חשוב לא ומפלגתיות, פוליטיות רות

 בשביל לא הטוב! הטעם על נשמור אנא,
בנינו. נפלו זה

תל-אביב שכורה, אם

 :המדהימה — לאסירי חגיגה
 רק לא חנינה תינתן לקוראים: פונה אני

 ששת מלחמת לשפוטי גם אלא לעבריינים
הימים!
 ללא נלחמו כולם אנשי־מילואים. הם רובם

חת.
— חנינה אסירים שהם לאיזה מגיע אם

 מלחמת־ששת־הימים, לאסירי כל קודם אז
הניצחון. מביאי בין שהיו

ק ח צ , י ־ ! י ל י חיפה א

ם, עריקים, כולל • וחב נזוגי־לב בוזזי
לנים?

מייד! - פדרציה
ש באשלייה לחיות ישראל לממשלת אל

ערב. שליטי של גאוותם על יגבר ההגיון
 להקמת דיחוי, ללא מייד, לעשות עליה

ו חד־לאומית יהודית מדינה של פדראציה
בגדה. ערבית פאלסטינית מדינה
ל אסור בינלאומית. ליוזמה לחכות אין

 ללא בשטחי־הכיבוש הערבים את השאיר
עתידם. על הסבר

אברמוביץ אריה
ירושלים למשפטים, סטודנט

המכוער האוייב
 ואני מידידי לי שמור ״אלד,ים, שאמר מי
ו היפה. לאוייב ודאי התכוון לאוייבי״ אדאג

,גוד נערות אחת מעדיף היה לא מי באמת,
 הזה (העולם קיסריה של הצרפתיות גו

 אלישע, מארמון גא הגא־ הזקן פני על )1563
בפאריס?

 פאריס מרקום, רוכר
גתן אייבי מסעות
ה סיפורו את )1561 הזה (העולם קראתי

 אייבי מר של אישי
האח ביקורו על נתן
במצריים. רון

 נתן שמר דעתי
ה אדם אלא אינו

ופיר־ רושם מחפש
סומת.
 כמו נוהג הוא

א את המרמה ילד
 להתחמק כדי ביו

מבית־הספר.
 יודע הערבי העם

 רוצה ישראלי שכל
מ נתן מר שלום.

 של למאמציהם פריע
אותו. להשיג רציניים אנשים

 כמו אדם להעניש צריכה ישראל ממשלת
הדין. חומר בכל נתן מר

ניו־יורק ידידיה, בני

מע לפי אדם שופטים היא: השאלה •
כוונותיו? או — שיו

בגדה המחתרת
 יש )1563 הזה (העולם גילוייכם בעיקבות

 המחתרת; חברי כל את ולתפוש למצוא
 כל את לגלות פעולה. עימם המשתפים וכל

ל יושבי־הבתים, את לאסור מצבורי־הנשק,
באש! הבתים את העלות

 נפגש עימו המורה אחר בעיקוב להמשיך
 אל- חברי כל לתפישת ולהביא כהן, שלום
בעת!
 לאסרו יש — חשד המעורר אדם כל

! לו ולקרוע .. ת.  א
בגדה! הערבים ירגעו כך רק

חיפה לוי, אכדהם

הז־ מעורר דיכוי כל ישן־נושן: נסיון זהו

ידידיה
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