
 רו<אל ע\מפו
 האידאלי השמפו

הש<ער; סוגי לכל
 יבש לשיער - ן7ירו
ם נגד - אדום שי שק  ק

 ורגיל שמנוני לשיער - כחול
ת פ ס תו ב ב- הו סבעי לימון מיע צ

 רויאל שמפו
ראשו! במקום זכה

הנבחר והמוצר הטובה כקמה

ונץ

מכתבים
)11 מענד (המשך

 ויציג אלו, בתוכניותיו סלקטיבי יותר קצת
ה על מתקבלים יותר קצת אנשים בפנינו

דעת.
ר ר. אקדמאים), קבוצת (בשם שו

ירושלים
שנית מפציץ הקטן יוגתן

 זו ברוס, ללני עצמו את משווה שהוא זה
 היה שאילו בדוס, לני של הבעייה כבר

בקיברו. מתהפך לבטח היה חי
ה של לאנפאן־טריבל נחשב שהוא זה

 העיתונות של הבעייה זו העברית, עיתונות
 לאנפאן- הזדמנות נותנת שאינה העברית,
 כשהם אותם ומפטרת אמיתיים, טריבלס

קטנים. עדיין
 אחרים, של רעיונות גונב שהוא זה אבל
 זו גדול, מצחיק וגם חכם שהוא וחושב

חוצפה. כבר
 שלי והאמא שלכם שהאמא יודעת אני

 הוא הפעם אבל גפן, יונתן על משוגעות
 רעיון שגנב בזה די לא הגזים. באמת

 אפילו הוא — שנים כמה ■מלפני אמריקאי
 לירות 18 של במחיר אותו, למכור מצליח
הספר.

 ספר, באמריקה יצא שנים מספר לפני
 הספר של דפיו מהודרת. בכריכה כרוך

 כתובה היתד. ולא לחלוטין, חלקים היו
 הספר, לרפואה. אחת מילה אפילו בהן

 דולאר, ארבעה של גבוה במחיר שנמכר
 25,000ב־ נמכר לא־נורמלית להצלחה זכה

למכירתו. הראשון בשבוע כבר עותקים
 לקח לא הוא חכם. יותר היה גפן יונתן

 הרעיון לגניבת האחריות את עצמו על
הק וכתב כץ, אבנר את אליו צירף לבד,
 שבע צייר כץ אבנר כלומניקית. דמה

מש שיבער. מתחתן כתב וגפן קריקטורות,
 שלא כדי ולבסוף, כלומניקיים) (נכון, פטים

כלומ סוף־דבר גם הוסיף חלילה, נשתעימם
באמת. הכבוד, כל .,ניק

 המכר ההוצאה אשרי לכם, אגיד אני מה
 הכלומניקי הספר את שהוציאה מסדה בדת

 ועוד שנה, אלפיים מזה הראשון העברי
 תאמינו הספר. את שקונים אלה אשרי יותר

להם. מגיע לי,
אביב תל־ ישי, שדית

טובלת הוועדה
 שהמיש־ לאחר לבן־שימחון. הכבוד כל
ה מספינות לרדת לו לעזור סירבה טרה

 הבגדים את הוריד הוא קצא״א, של שובתים
 העסקנים כל מביו היחידי למים. וקפץ

 השובתים לספינות ועלה עצמו את שהטריח
 בך בעיותיהם. על ראשון ממקור לשמוע

ציבורי! עסקן לעבוד צריך
לשתות ההסתדרות, בבניין לשבת לא

 הלכו מכך כתוצאה כהן. שלום עם הפילוג
 וקירקם־ המטופשת מהכנסת וגוון צבע

 יקו־ אם דנים שבו הזה, הבינוני הליצנים
 בגין מר אם ישעיהו, לח״כ קידה דו

 אם חוזר דיין אם לא, אם למערך נכס
 לטפל במקום זאת, יהודי. ומיהו לא,

העתידיות. היסודיות חיינו בבעיות ולשנות
יצחק ראש־הממשלה של סקירה כל
 העם של ההיסטוריה את מסקרת רבין

 יחיו כיצד לנו לספר במקום היהודי,
 המצוי הישראלי בעתיד. זו בארץ ילדינו
 ומקטר, מכרים בחברת בערב־שבת יושב
 אבל יזוז, לא דבר ששום תחושה תוך
 יהיו שחיינו כדי ולהזיז, לשנות מה יש

יותר. ונעימים יפים
 מוטי הזו. בארץ משהו הזיז אבנרי אורי
 השמיניסטים מיכתב משהו. הזיז אשכנזי

משהו. הזיז
 על שלו בפרובוקציה יזהר, ס. הסופר

 הפנתרים משהו. הזיז בחינוך, ערכים
משהו. הזיזו

 ואם מנורה, תידלק שאולי תיקווה אנו
 קטנה אדומה נורית איזו לפחות — לא

ית דברים אולי ואז, מקום. באיזשהו
 הבדלי ללא האזרחים, לטובת לזוז חילו

 חברי. יבוא האחד בעיקבות מיפלגות.
 ובעיקבותיהם ארבעה — חברו בעיקבות

שישה־עשר.
 פתח־תיקווה אלון, ברוד

הספורט מורא כלי
מ אחרונות ידיעות של הספורט במדור

 קורפו ״ח״כ נכתב: 1975 במאי 28 יום
ה ההסדר של הסברה נכונה ,אם טוען:

 תל־ בית״ר — תל־אביב הפועל משולש
.ירושלים הפועל — אביב . ״ ׳ .
הרא היה הזה העולם טועה, אינני אם

 קורפו, ח״כ של ה״גילוי״ על שעלה שון
 יש שבועות. כמה לפני ״תשקיף״ במדור

 בכדורגל, שחיתות של נוספות פרשיות
נבדקו. לא שעדיין ישנות־נושנות ביניהן
 שב״עונח־ה- להסביר ניתן כיצד אגב,

 18כ־ עמידר עכבי קבוצת נכללה מכירות״
 קבוצה מכל (יותר בטופס-הניחושים פעם

 שלוש-ארבע רק שהופיעה א/ מליגה אחרת
העונה)? כל במשך פעמים

 מורא, ״בלי היא הזה העולם של סיסמתו
יוצ באמת אתם ואם משוא-פנים.״ בלי
 שלנו, השחיתויות בארץ הכלל מן אים
זו. לסיסמה גיבוי תנו אנא אז

 בני־ברק שוורץ, יוסף
בקפריסין ?וגדפו
 קפריסין של בטלוויזיה כי לי נאמר
 אודה קונג־פו, סידרת־הטלוויזיה מוצגת

את עבורי לציין תוכלו אם מאוד לכם

השובתים סירות ליד כמים כן־שימחון
איכפת עוד למישהו

 על במעריב ולקרוא סנדוויצ׳ים, לאכול תה
 ישראל״. ו״עוכרי ה״בוגדים״

להם. שאיכפת אנשים עוד שיש טוב
תל-אביב ערמון, עדי

 כפי במים, בן־ש־ימחון של תמונתו •
 על שהיה המערכת צלם על־ידי שצולם
 בן־שימחון, לפני גלופה. ראה — הסירה
בגדיו. חבילת

משהו להזיז מוברחים
 של דיעותיו עם הזדהיתי לא מעולם

הבו האנשים אחד הוא אך אבנרי, אורי
ב עניינים להזיז שניסו הזו בארץ דדים
על רק חבל שלנו. הקפואה הביצה תוך

תוכ מועלית שבהם בשבוע והשעה היום
זו. נית

 פתח־תיקווה שטרצר, ישי
 צפייה .22.45 שעה בשבוע, ד׳ יום •

נעימה.

? רגיל אסיר — צור
 שמר תקופתית, בבדיקה לוודא, יש לדעתי

 בשום בבית-הבלא זוכה אינו צור מיכאל
משורת־הדין. לפנים זכויות

 שני שיש לדעת למדתי כאסיר־לשעבר,
 הרגיל, העבריין עבור האחד :סוגי־מאסר

ש להסביר ומייותר — קשרים בעל שאינו
ה־ ומאסר — ביותר נעים אינו זה מאסר
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