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השיער; סוגי לכל
 יבש לשיער - ירוק
 קשקשים נגד - אדום

 ורגיל שמנוני לשיער ־ כחול
סבעי לימון מיע צהוב־בתוספת

 רויאל שמפו
 ראשוז במקום זכה

הנבחר והמוצר הטובה בקניה

נונץ ״ו ז ף.

מכתבים
התקוסה ברוח ים3בא?ו

בעי חן מצאו שלי שהבאלונים ראיתי
 מקווה נוספת. סידרה שולח והריני ניכם,
אצלי, לרוחבם. תהיה הנוכחית זו שגם

התפ את לקבל נענה טרם הוא כה שעד
עצמו. על קיד

 ירושלים בדאון/ יהושע
 לחיים שהתייחסו הפרסים מן חלק >•
לא שכן מדוייקים, היו לא בכתבה חפר
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 גם לראות אשמח תחביב. זה באלונים
ומתח כוחם את מנסים אחרים קוראים

בי. רים
 בני־ברק שוורץ, יוסף

מיכחני־־הנהיכה סיוט
 הזה, העולם ממעריצי הייתי לא מעולם

 שלא יודע, אני אישי ניסיון מתוך אד
שת ומהזילזול־באזרח מהמחדלים מעט
 כמצו־ ולא כאמיתות נתגלו חשפתם, מיד
 מיבחני־ה* של בשטח גם האצבע. מן צים

 מיב־ לעבור הדעת. את לתת כדאי נהיגה
בארץ. גדול הכי הסיוט זהו כזה, חן

 בחר׳ל, רישיון־נהיגה היה אישית, לי,
 ה־ את לעבור ביקשתי לי. אבד הוא אך

 נכשלתי לעצרי אך בארץ, שנית מיבחן
 החלטתו האחרונה ובפעם פעמים, שלוש

וחס מרושעת מעוותת, היתה הבוחן של
אנושי. רגש כל רת

ל המיבחן, בשעת ארוכה נהיגה אחרי
 אף נשאר לא כאשר מחצי־שעה, מעלה
 הייתי לעשותו, נתבקשתי שלא אחד תרגיל
 רבה, בהצלחה המיבחן את שעברתי בטוח

 ארוכות, הירהר הוא הבוחן. את ושאלתי
 רשם כמו־כן טוב.״ ״לא השיב: ואחר-כך

 הנסיעה קצב בגלל נכשלתי כי שלו בדו״ח
 הוסיף וגם ״איתי״), כתב (הוא שלי האיטי

 כפסיכולוג ״חוסר־ביטחון,״ משלו: נופך
השורה. מן

מו אך זו, החלטה על לערער ביקשתי
 זאת, לעשות שלא לי יעץ שלי הנהיגה רה
 בעתיד. ולהכשילני לי להתנכל עלולים כי

 לחקור מסוגל הזה העולם שרק בטוח אני
האמת. את ולחשוף בנושא

בת־ים מזרחי, מ.

נפשו חפרו חינם
 פרדי״ של התרעלה ״כוס על בכתבתכם

 גם בעקיפין התייחסתם )1968 הזה (העולם
ל כציר חפר חיים המשורר של למינויו

חפר חיים
נוסע? מי

 בלום- הישראלית בקונסוליה ענייני־תרבות
 הוצעה אומנם לי, שידוע כמה עד אנג׳לס.
אלא זה, בתפקיד לשמש לחפר ההצעה

 את לאמת כדי חפר את למצוא היה ניתן
ל הסכמתו את נתן טרם חפר העובדות.

 מתכוונת אינה חפר שרות הובהר כן מינוי.
 שלה האצבעות עשר גלריית את להעתיק

 משם לכתוב מתכוונת ואינה ללוס־אנג׳לס,
עיתונאיות. כתבות

? התקופתי המשיח יהיה מי
 ל- לי חורה יותר ועוד לעכל, לי קשה
 מינוי-מחדש על בעיתונות הידיעות מיקרא

 לתס־ אלעזר דויד (מיל.) רב־אלוף של
מילחמה! בזמן קיד־חירום

עצ לשחרר מסוגלים איננו באמת האם
ב אין האם ז המחדלים מ״דיבוק״ מנו
 חוש מעט ביטחוננו על הממונים אלה ידי

ב קבעה ועדת־אגרנט עצמית? לביקורת
בתפ נכשל אלעזר שרב־אלוף פסקנות,

מן נכון לתפקד מסוגל היה ולא קידו,  מ
 רק לא רואים? אנו מה והנה, מילחמה.

 העניקו ודאי אלא לצבא, אותו שמחזירים
ל בהתאם וקובע, חשוב תפקיד־חירום לו

כמובן. דרגתו,
עירא? גונן האלופים עם ומה  הם וז
 לעזוב. חושבים לא אפילו בצבא! עדיין

 חדשים- בתפקידים מתבססים הם להיפר,
 הסקת בתחום השתנה לא דבר שום כאילו.

ה והמיפלגה ,1973 מאוקטובר המסקנות
 ותפקידים פרסים מחלקת בכיפה שלטת
 רביעי בית וחורבן שנכשלו, לאלה רמים
ובא. קרב

 שבמשבר להתפלל אלא לנו אין ואנו,
 לצאת איכשהו, נצליח, הצבאי בתחום הבא

 יהיה מי ניצחודשבנס. לעוד מכימעט־מפלה
 זה יהיה האם התקופתי? המשיח הפעם

? אריק שוב טל? ישראל אולי או שרוו
רמח־גן לינצ׳יץ, בצלאל

חדש כוח דרוש
 צריך הייתי שאם ומתוודה, מודה אני
כל בבחירות להצביע לקלפי ללכת היום
 מיפלגה איזה בשביל יודע הייתי לא ליות,

 ? (לאיחוד מיפלגה־בדרך או תנועה או
קולי. את לתת עלי לפילוג?)

ה כל שעל ספק לכל מעבר לי ברור
והקואלי מהאופוזיציה — הישנים גופים

 הריקבון לנוכח מייד להיעלם כאחת, ציה
 את לי שגורם מי לעינינו. ומתגלה שהולד

 דווקא הם אלה מכל, הגדול כאב־הראש
 מעוררי־ה- הרעננים, החדשים, הכוחות
 ולטובת מה, לשם לי־ ברור ולא תיקוות,

ל הסוערים הוויכוחים כל מתנהלים מי,
 שמאלה, פנייה או ימינה מגמה על אחרונה

במרכז. הישארות או
 שמאל של ודינאמי חדש כוח היום דרוש

 וביעילות בתוקף שיגן אמיתי, דמוקרטי
ו בפנים, — מעמד־השכירים זכויות על

 שלום למען גם יפעל אמביציה אותה שעם
בחוץ. — והערבים ישראל בין

 כוח גם דרוש בהחלט זאת, עם ויחד
 המיפלגות כל במקום שיבוא במרכז, חדש

המת המימסד מן המתנוונות הליברליות
 אלה כל להצביע יוכלו בעדו ואשר פורר,
 נגד אמיתית, חופשית יוזמה בעד שהם

הציבו במשק ופרוטקציוניזם פוליטיזציה
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