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 ו לעשות מה
 ״תלתל״. קח — וקל פשוט

 שמפו, ״תלתל״ — חדש ״תלתל״
ם שקופה, בשפופרת צבעו. אדו

רופן, מכיל הקסלו
ם טמיני וביו־סולפור. וי

 שמן, ושיער קשקשים, מונע
וחן. ברק לשערך יעניק
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העם
ההפגנות גם

לעניי! שייכות
 אלה רגשות חיים. רגשות יש חי לעם

מופשט. להיגיון כפופים אינם
 בישראל, רגשות המעורר עניין ואין

ישראל־גרמניה. יחסי כמו
זו דמגוגים רק לא מתייצבים אחד בצד

ה מרגשות הון לעשות המבקשים לים,
 בכנות המאמינים אנשים גם אלא קורבנות,
 כאל הגרמנים אל להתייחם אין שלעולם

נורמלי. עם
 קהי-הרגש, רק לא מתייצבים השני בצד

 לעשות צריך שהזמן המאמינים גם אלא
 יחסים מחייב ישראל שביטחון שלו, את

 על כתם שהדבקת גרמניה, עם נורמליים
עצמם. הנאצים ברוח גזענות היא שלם עם

 השאלה 1 צודק מי ותגובה. פשע
מיסודה. מופרכת עצמה

רג ממכלול מורכבת עם של תחושתו
קיי לגרמניה הגישות שתי בניו. כל שות
 צורות באלף מתמזגות זו, בצד זו מות

והצי המדינה גישת על משפיעות שונות,
לגרמניה. בור

עצ הגרמנים אחד זאת להגדיר היטיב
 גראס, גינתר האנטי־נאצי הסופר — מם

לפש שותף שאינו חדש דור של נציגו
אבותיו. מעבר חוצנו את והמנער עים,

 הישראליות ההפגנות גם גראם: אמר
מ חלק הן הגרמני״ התרבות ״שבוע נגד

הגרמני. התרבות שבוע
ה את גם כוללת הגרמנית התרבות כי

 הפשעים, נגד ההתקוממות את גם פשעים,
 וגם הצעיר, הגרמני הדור תגובת את גם
הקרבנות. תגובת את

דיעות
 כולו העולם

הפלסטינים _ נגדנו
 מאוחר עז־ בבוקר מהשכם עובד ״אני
 לא אני ילדי. שני את לפרנס כדי בערב,
חדשה!״ במלחמה ייהרגו שהס רוצה

ביגג-ליגיאל

הקריות •
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 ,5 הגפן רחוב יגול, ע. אצל
התלויים קריית־ביאליק,

 חנוים אסיפת
ואוהדים

:היום סדר על

 מכינוס דו״ח מסירת )1
הפעילים

אירגוניות בעיות )2

ת!״ ״עת )3 שו מה? — לע
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האופנה מרכז אלי־
 אופנה של וענק חריש מבחר

 החלה החורף עונת
 מציע האופנה מרכז
 מיטב של ענק מבחר

 ולנברת לנבר האופנה
 מידה. לפי או מוכן

 לצעירות מיוחדת מחלקה
אבו־שילכאיה הוגה־דיעות826168 טלפון חלאביב. .121 סלסה ב1רח

ללב ישר

 מולדתי, לכפר לחזור רוצה לא ״אני
היו שהיהודי רוצה לא שאני מפני יהוד,

 במקומי.״ פליט יהיה בביתי שב
ה היהודים הננו הפלסטינים, ״אנחנו,

 שהיו כמו נגדנו, הוא העולם כל חדשים.
 שעברה.״ במאה נגדכם

ד,ד את שאמר האיש כנות. משהו:
 עור בעל נמודקומח, גבר היח האלה ברים
 דיבר חוא קצרצר. שחור ושיער שחום

 שרוחו על שוויתר אחרי מחססת, אנגלית
שומ לב אל ישר לדבר כדי תורגמן, של
עיו.

 למו- יש כי ליבם. אל הגיע הוא ואכן, ־
 מייד המשכנע משהו, אבו־שילכאיה חמד

בולטת. פשוטה, מוחלטת, כנות :אדם כל
 אין המהפכני הספר בעל שילבאיה, אבו
הוז חופשית, פלסטינית מדינה בלי שלום

 של רחב־ד,ידיים קנדה באולם להופיע מן
 ערב־ במיסגרת העברית, האוניברסיטה

 חזה העולם של הסטודנטים תא של הסברה
מוזרה להתרגשות גרם הוא חדש. כוח —

1784 הזה העולם14


