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ש חיזת לו ומעניק פניך עור את מחד

 רענן יראה עורך ובסהרה הביומטיקה במדע נעזרים אוו
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 זהה כמעט והוא
עורך. בחאי הנמצא לנוזל

 שומר אשר הוא זה טבעי נוזל
 היווצרות מונע בעור. הלחות על

 בריאותו מצב על ושומר קמטים
העור. של התקין

 תכשירי בעזרת פניך טפחי
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עול מ׳וחד במחיר

הק״ג ל״י 7.50
 לחודשיים היא ההוזלה הבית, עקרת
 את קני ההזדמנות. את נצלי בלבד.
 להשיג ניתן בשקית. הארוז העוף

 הסופרמרקט של השרשרת בחנויות
המובחרים. ובאיטליזים והשופרסל

הלול לענף המועצה
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)13 מעמוד (המשך

 שמנמונת המלצרית, עם לשיחה נכנסתי
 באווארי, כפרי בלבוש לבושה ,40 כבת

ה הקנאי לעבר רמזתי לסאראפאן. הדומה
!״״להשמיד :המילה על וחזרתי שתוי,

 היא האשה. פני על פשט מאושר חיוך
 חיבקה היא לומר. ביקשתי מה הבינה לא

 אתה זה! ״זהו ואמרה: בידידות, אותי
מחור עם הם שהתורכים כמה יודע לא

נורא!״ מחורבנים הערבים! וגם בן!
ב בגרמניה נמצאים והערבים התורכים

 היה בלעדיהם, זרים. כפועלים המוניהם,
בדלילה. מתמוטט הגרמני המשק

 ברעיון תומך שאני בטוחה היתד. האשד,
הד וכמעט כולם, את ״להשמיד״ שצריכים

נשיקה. לי ביקה
 לדעתה. מה, לשאול העזתי לא

ליהודים. לעשות צריכים

נהנהן יוינ וזיססר
 ולשמוע לבוא רועה אתה אם ה

 שאל התיכון?״ המיזרח על ויכוח י זן•
המת בריטי עיתונאי ידיד, בלונדון אותי
 בוועידת־ שהיכרתיו המרחב, בענייני מחה

שעה.״ ייקח ״זה ז׳נבה.
השבתי. בוודאי,

ל ונכנסנו סיינט־ג׳יימס, לכיכר הלכנו
 שוכן כאן משכניו. שונה היה שלא בית

לעניי המלכותי המכון עטור־הילה: מוסד
 כ״צ׳טהם יותר, הידוע בינלאומיים, נים

 ארנולד כמו הוגי־דיעות צמחו כאן האוז״.
 מן חלק שהפכו הספרים מן וכמה טוינבי,

שלנו. הרוחני הנוף
 התיכון. במיזרח הנוכחי המצב הנושא:

 בוב מומחה, בריטי עיתונאי של הרצאה
וויכוח. סטיפן,

 אחת, כשעה זאת עושים איד
 לחזור צריכים כשהכל כצהריים,

? לעכודה מייד
 מילה לא אף דקות. 3 המנחה: דברי

 אילו המרצה, מיהו רק אחת. מייותרת
 על .דקות. 30 :ההרצאה כתב. ספרים
 כה הרצאה שמעתי לא מעולם השעון.

 וניתוחים, עובדות גדושת קומפאקטית,
 מוחלט ריכוז חייבה היא קצר. כה בזמן
 כעשר ותשובות: שאלות המאזינים. מצד

 מישפטים שניים־שלושה בנות שאלות,
 סן־-הכל: אורך. באותו ותשובות אחת, כל
בדיוק. מרתקות. דקות 60

מקו כיום שהן למסקנות הגיע המרצה
 המומחים של הנאורים החוגים בכל בלות

 להכיר צריכה ישראל המרחב: לענייני
 בישראל. להכיר צריך אש״ף בפלסטינים.

יש זו. לעמדה במהירות מתקרב אש״ף
 כל״ את ״כימעט להחזיר צריכה ראל

 צריכים והערבים המוחזקים, השטחים
 וברצועה בגדה שלום. עימד, לעשות
ל הדרד פלסטינית. מדינה לקום צריכה
ל אסור ז׳נבה. בוועידת עוברת הסדר
 אלא המישחק, מן הסובייטים את הוציא

בהסדר. לשתפם יש
 בוודאי הייתי להרצות, נקראתי אילו

עצמם. הדברים אותם את אומר
ה לענייני מומחים 200כ־ נכחו באולם

 רבים הכרתי ואקדמאים. עיתונאים מרחב,
 המיקצועיים התועמלנים ביניהם — מהם

והפרו־ערביים. הפרו־ישראליים
 את להגניב ניסו אדה גם אדה

 ש• אלא לשאלותיהם. תעמולתם
אינ יותר הרכה חיו הפרו־ערכיים

מהפרו־ישראליים. טליגנטיים
 ״ההגדרה על הנואם דיבר בהרצאתו

מיס הישראלי שר־ההסברה של המוצלחת
 השר־לשעבר לומר עלי שמא או יריב, טר

הדבר. לי נודע כך יריב...״ מיסטר
 דבר את שמע הנואם רחש. עבר באולם

 ורוב להרצאה, בדרך ברדיו ההתפטרות
 רגע. לאותו עד כך על שמעו לא הנוכחים
 מושג. הוא יריב אהרון השם לגביהם,

כשסי עצמו, יריב אהרון של לאפתעתו
 אצל היום מזוהה הוא כך, על לו פרתי

 המייצג כאדם הזרים והמומחים הערבים
 ישראל שעל האינטליגנטית, הדיעה את

 יכיר שזה אחרי אש״ף עם לשאת־ולתת
 בשלום רצונו את יביע ישראל, בקיום
הטרור. את ויפסיק עימד,

הנו לרוב נראתה התפטרותו
ה הקו שד נוסף ככישלון כחים
בישראל. שוחר-השלום, נאור,
 תשובה לו שאין מי ברור: אחד דבר

 לעשות מה לו אין שוב הפלסטינית, לבעייה
החגו להידוק המאמצים במיסגרת בחו״ל.

 כל את הביתה להחזיר מציע הייתי רה,
 הפקידים המסבירים, הדיפלומטים, צבא

ממ של הרשמי בקו הדוגלים והשליחים
 פשוט שם. לעשות מה להם אין רבץ. שלת
כרירה. יש שאומרים, כמו ולחסוך. לייעל צריכים הזר. המטבע על חבל

1.954 הזה. העולם26




