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ר סידור  וללא לשימוש קל תסרוקתך, של מהי
ט־סט בעזרת השער. הרטבת קי תמיד ג׳  תספי

תסרוקת. לעצמך לסדר

 לו, סיפרתי שבועות שלושה לפני
 העיתונאי של ביקורו פרשת על זה, במדור
 לארץ שהוזמן אל־גאלי, ואגי הגולה המצרי
משרד־החוץ. על־ידי

 כי בהארץ אילון עמוס טען צאתו, אחרי
 על אילון כששאל לאנטי־ישראלי. כאן הפך
 כי לו ענו הם משרד־החוץ, פקידי את כך

 ש־ אבנרי, אורי זז״כ של לידיו ״נפל גאלי
יש על לא־נכונה אינפורמציה אותו הטעין
ראל.״
 כי רשימה, באותה לך, לספר יכולתי לא

 עצמו. שר־החוץ אל זה בעניין פנה אבנרי
 ששר־ לפני כך, על לדווח נאה זה היה לא כי

 להגיב היה ויכול המכתב את קיבל החוץ
עליו.

 תמצא אולי לפירסום. הדברים ניתנים עתה
עניין. בהם

̂ל ״ז̂ל ״  אל הזה העולם עורך של מכתבו להלן
וכלשונו: במלואו שר־החוץ,

17.8,67.
 אבן, אבא נזר לכבוד

 שר־החוץ,
ירושלים.

השלום,
 על רשמית מחאה לך להגיש שעלי לי צר

ידו אינה שזהותם משרדך, פקידי התנהגות
לי. עה

 מעל אילון, עמוס מר פירסם שלשום
 מאמו־ הארץ, עמודי

ה של ביקורו על
 ה־ המצרי עיתונאי

בארץ. הגולה קופטי
 דיווח השאר בין

 שיחה על אילון מר
 פקידי עם שקיים

 זו בשיחה משרדך.
ל אילון מר ניסה
 לכך גרם מה ברר

 שהיה שהעיתונאי,
 כפירו־ישראלי ידוע

 בעת הפך מובהק,
 לאנטי־ כאן ביקורו

ישראלי.
 לדבריו — אילון למר הסבירו הפקידים

 ״נפל העיתונאי זאת: היא לכך הסיבה כי —
 אותו ״הטעין וזה אבנרי,״ אורי ח״כ לידי

ישראל. על לא־נכונה״ אינפורמציה
זדוני. שקר היא זו טענה

 מילת אף הנ״ל העיתונאי עם דיברתי לא
 למחרת אלי בא הוא ״שלום״. זולת אחת,

 ידידים של המלצה לי הביא ארצה, הגיעו
 !נסוק הייתי עמי. לשוחח וביקש משותפים,

 כי לו למסור ביקשתי כן זעל שעה, אותה
 הוא משלו. רשמים שיאסוף אחרי אלי יחזור

אינפור לו מסרתי לא ממילא זאת. עשה לא
בלשה־. — בלתי־נכונה או נכונה — מציה

בנפ עוז מרהיבים שפקידיך בעיני מפליא
עיתו באוזני כזאת, בקלות־דעת להפיץ שם

לטרוח מבלי וכזבים, שקרים אחראיים, נאים

אבן

 אילו אמיתותם. את לברר מינימלית טירחה
 אחרי עקב שבוודאי שרות־הבטחזן, את שאלו
 מלאכת־ אותה כי לדעת נוכחים היו הנ״ל,

דמיונם. פרי היא הטענה
 אורחים משמיץ שמשרד־החוץ בעיני, רע,

 שמשרד־החוץ שבעתיים בעיני רע ישראליים.
 (א) אבקשך לפיכך נבחרי־ציבור. משמיץ
הדב להכחשת להביא מב) באחראים, לנזוף

 למערכת המשרד דובר של מכתב על־ידי רים
הארץ.

בברכה,
אבנרי. אורי ח״כ

★ ★ ★  מטעם רשמית תשובה קיבלנו השבוע
במלואה: היא להלן שר־החוץ.

תשכ״ז, באב כ״ט ירושלים,
.1967 בספטמבר 4

לכבוד
אבנרי, אורי ח״כ

הכנסת,
ירושלים. הקריה,

נכבדי,
 מכתבך על להשיב הנני שר־החוץ דעת על
.17.8.67 מיום

 מעובדי מישהו אס כמובן, מצטערים, הננו
ב הכתבה כטענת התבטא אמנם משרדנו

 התבטאות אין כי לאמר למותר הארץ. עיתון
 או שר־החוץ של ריעות משקפת זו מעין
המשרד. דעת

 אולם הדברים, נכונות לבדוק הוראות נתנו
ש גם מה תוצאות, כל העלתה לא הבדיקה
ש הארץ, סופר כי העובדה עלינו הקשתה

 עימו האיש את לגלות סירב הכתבה, חיבר
דיבר.

 לידיעה תשומת־לבנו הופנתה זאת, לעומת
 אשר ,29.8.67 מיום דבר בעיתון שהופיעה

 עצמה, בעד מדברת הידיעה בזה. מצרפה הנני
 נכונות על ראשון, ממקור חדש, אור וזורקת

הכתבה. כל
רב, בכבזד

השר. לשכת מנהל שמעוני, ע.
 מספרת, למברב מצורפת שהיתר, הכתבה

 כי בלונדון, היהודית הידיעות סוכנות מפי
 ה־ של משידר בראיון הודיע, אל־גאלי וגיד,

 ברוח משרד־החוץ את עזב כי בי.בי.סי.,
 הארץ מן אכזבתי על הסיפור כל וכי טובה,
האצבע. מן מצוץ

★ ★ ★
 עצמו. מאל־גארי מכתב קיבלנו בינתיים

ה את שקרא לנו להודיע צורך ראה הוא
 מאחורי עליי, שכתבו כך על ונפגע מאמר,

בלתי־נכונים. דברים גבו,
ה לתוך אבניי מר נגרר איך מבין ״איני

 למשרד ״כתבתי העיתונאי. כתב הזד״״ עניין
זו.״ ברוח מאמר הישראלי החוץ

מכתבים
ט־סט  ארוכות משעות אשה כל משחרר ג׳

 בלי במנוחה, לישון לה ומאפשר במספרה
גלגלי־שער.

השנה איש
 הרמטכ״ל, רבין, יצחק הוא — השנה איש

הח לכל בציות ברזל, משמעת הוכיח אשר
הניצ־ ניקנד, לו הודות ואשר מדינית, לטה

ה הישראלית ההיסטוריה של ביותר גדול
חדישה.

אשדוד כוזנדו, ערמון
שה מצער. שזה כמה עד דיין, ...מ

 המחומם״ השער ״גלגל שיטת את לך מביא המדע
מספר. בדקות יבש, בשער לשימוש

 שערך את בתוכם גלגלי ה״רולים", את קצת חממי
, במהדק. והדקי יבש כשהוא

 דקות. 5 כעבור ה״רולים״ הסירי — חופשית לתסרוקת
 דקות. 10 כעבור ה״רולים״ הסירי — רגילה לתסרוקת
 ה״רולים״ את הסירי — ומסולסלת מיוחדת לתסרוקת

דקות. 15 כעבור

אריזה כל בתוך — בעברית שימוש הוראות

ם, ו2ו־ ״רולים״ 8  — שנים במשך לשימוש מהדקי
ל״י. 13.90 רק

הפרפומריות בכל להשיג
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עבד-אל־נאצר רבץ

ה קולו אשר האיש — כזו במהירות חון
פיקודיו. לרבבות ואמונה בטחון היקנה שקט

חיפה כדורי, ניסים

 הראוי אחד אדם רק היה שחלפה בשנה
 רב־אלוף הזה: העולם של אישיר,שנה לתואר
שיחייה. רבין, יצחק

חיפה ננר, דבורה

מ התנשא הזקן לוי שאשכול! ...כמובן
ה־ ברגע גדול להיות ידע הקשיים, לכל על

תל־אביב לד, שמואל

עבד  לא דימה, כר בלעדיו, אל־נאצר. ...
המערבית. ארץ־ישראל לגבולות מגיעים היינו

תל־אביב כר־גיורא, אלחנן
. .  אבל חשובה, היא ישראל צה־דון. מאו .

המערב. חישובי את מאו בילבל בעולם
בנימינה שפרבר, ד״ד

ל הקוראים מוזמנים שנה בכל כמו •
 לאיש: וכן השנה לאיש הצעותיהם אח הציע

 איש המדיניות, איש המרחב, איש העולם,
היה איש הדת, איש הבטחון, איש הכלכלה,

העיתו איש הספרות, איש צעיר, איש דות,
 השנה, אשת המשפט, איש הכנסת, איש נות,
ו האמנות איש הספורט, איש המדע, איש
התיאטרזן. איש

כפתור עוד
עצו על לחתום ישראל לאזרחי מציע אני
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