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 והמפורסמת הגדולה החברה
שיער לתמרוקי ביותר

 ופחיות הגרעינים ערימת עם לבד אותו השאירי "או-קיי",
לך... מקשיב אינו ממילא הבירה

 המון. בהן לעשות שאפשר לעצמך שקטות דקות 40 לך יש
 שיבה, שיער להעלים שיערך, את לצבוע יכולה את דקות 40ב-

 (יותר התוצאה מן יופתע בעלך וזוהרת. מטופחת ולהראות
השבוע). משחק מתוצאות מאשר

 של מושלמת (קיט) צביעה מערכת הוא צריכה שאת מה כל
 מחמצו(במיכל קרם צבע, שפופרת המכילה; דוסר" "אימדיה

 כפפות. וזוג במברשת) שמוש מחייב שאינו
 המרקחת בבתי המובחרות, בפרפומריות להשיגה תוכלי

 של הטיפולית הצביעה בשיטת דוסר" "אמריה השווק וברשתות
 בעזרת לשרשים עמוק טיפול לשיערך מעניקה ל׳אריאל,

 אותם מחזקים השיער, שרשי את המזינים טבעיים המרים
 לבחירתו זמן. לאורך משיי ומגע זוהר מראה לשיער ומעניקים

 טבעיים, פיגמנטים על המבוססים אפנתיים גוונים 15
לשערך. ואמיתי טבעי מראה המבטיחים

 1ץוות וא ו1נוו
השנות השהה את ונאות וו שיטיעו

מכוזבים
 )8 מעמוד (הימשך

 הישראלים, אנו• פלסטינית. נה
וביט במשאבינו, היום מוגבלים

 כזו מדינה הקמת לנו. יקד חוננו
 יותר לביטחוננו סכנה בגדר אינה

מצ עם המנופח השלום מסכנת
 הכרה להיות חייב הבסיס ריים.

 זה העמים שני של מלאה הדדית
 כן לא שאם זה. של קיומו בזכות
גרעי במילחמה עינינו במו נחזה
נית.

אירלנד דבלין, ליבוב, ר,וכי

האמנם

<־ מוזמנת המילחמה
אס של מאמרה בעיקבות

 מילחמת על אלכסנדר תר
 (״העולם עיראק־איראן.

).2250 הזה״
״התי את בצדק מבקר העורך

ההיס של הקונספירטיבית אוריה
 כל ראיית את :כלומר טוריה׳/

 רצופה כשרשרת בעולם המתרחש
 באותו אך אפלות. קנוניות של

 אסתר של מאמרה מופיע גיליון
 ובו המוזמנת, המילחמה אלכסנדר,

 עיראק-איראן שמילחמת הטענה
 כדי הנפט, חברות של קנוניה היא

 הוא זה מאמר המחיר. את להעלות
 הקונם־ לתיאוריה מובהקת דוגמה

העורך. מצביע שעליה פירטיבית
 ממאמריה לפעם מפעם נהנה אני

 אלכסנדר, הכלכלית הפרשנית של
 הבלתי־שיגרתית, המחשבה בעלת
 לערער עלול זה מעין שמאמר אלא

 טיעוניה מהימנות את במעט לא
 כי עוד, להוסיף ברצוני האחרים.

לתי היתה המודרנית בהיסטוריה
ביותר חמורה משמעות זו אוריה

 סיכוי שאין יודעים, אש״ף גוני
ה הרבים הפלסטינים את ליישב

המנד ארץ־ישראל בתחומי אלה
 שהקמת לי נראה לכן טורית...

 אין בשטחים פלסטינית מדינה
ולהק הבעיה את לפתור כדי בה

הס יושג אפילו שהרי ביטחון. נות
 יימצאו מתונים, פלסטינים עם כם

נוס עויינים גורמים להסכם מחוץ
 האלים במאבקם שימשיכו פים
 והרצח החבלה מעשי ישראל. נגד

שאת. ביתר יחזרו
 שלום להשיג ניתן לא :המסקנה

 רבים אלפים של יישובם ללא יציב
כ ערב, במדינות פלסטינים של

 זו מבחינה שווי-זכויות. אזרחים
 פית־ פני על פיתרון חוסר עדיף

למחצה. רון
אנקורי, אכרהם

תל־אביב
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אר1הנו וכל
הפו בקשת מה הוא מי

 קסטרו על — ליטית
ודובצ׳ק. מדי ובלום,

 במדור שההערות מרגיז, די זה
 בשחור־לבן תמיד הם נזיכתביס

 הוא והרשע צדיק הוא הצדיק —
 בכלל אני לידיעתכם: ובכן, רשע.

 ורונלד קיסינג׳ר הנרי ״בעד״ לא
 לתמוך האחרון אהיה אני רגן.
 זאת, כל עם אך מייצגים. הם במה
 העם !המתון הימין את מייצגים הם

 בגלל דווקא ימינה פנה האמריקאי
 פא- מצד אין־ספור פרובוקציות

לעצ הקוראים ומרצחים שיסטים
סוציאליסטים. מה, משום מם,

הנק שהאדונים בכך משהו יש

הנפט לצינורות מחוברים הקנים אמריקאית: קריקטורה
? הקונספירציה

 המחשבה אורח היהודי. העם כלפי
לטי בסיס שימש הקונססירטיבי

 הנאצים לפני אנטי־שמיים, עונים
ואחריהם.

מעש כפר שטייר, צכי

- חצי־פ־חרו! או מיתרון
<־ עדיף מת

 אליה — השלום הסכם
בה. וקוץ

 אש״ף שאירגוני ספק, לי אין
 הממושך מהמאבק עייפים כבר

ה העם לבעיית פיתרון להשגת
עש שבמשך מאחר אך פלסטיני.

 אותם של מיספרם גדל שנים רות
 הם — בפלסטינים עצמם הרואים
במדי לגבולות, מעבר נמצאים

 — אחרות ובמדינות ערב נות
 להיות הפלסטינים בעיית חדלה

 בשטחים היושבים אלה של בעייתם
 ידוע יותר. נרחבת בעיה והפכה

ב המתגוררים שהפלסטינים גם
מהפכ לגורם נחשבים ערב ארצות

ב בעיקר ערב, ארצות שליטי ני.
 המיפרץ, מדינות ובשאר סעודיה
מהם. להיפטר רוצים

 אש״ף של סירובו נובע מכאן
איר־ הפלסטינית. האמנה את לבטל

 איני והגברת קסטרו פידל. סמרין,
 מפיל שפויים יותר קצת גנרי דירה
 לליאון להשוותם אין אך פוט,

 רוזה דר־וולדה, ואן אמיל בלום,
 זה דובצ׳ק. ואלכסנדר לוכסמבורג

 חיים של מסוגם שאדונים מוזר
 הבחינו, לא לחומסקי ונועם ברעם

קמ שליטי כי רבה, כי בחוכמתם
 מאמצים ואנגולה אתיופיה בודיה,
 של הישנות השיטות את לעצמם

 ורק ודולפום. פראנקו מוסוליני,
מסק מת אני אקטואלי, להיות כדי

 את ברעם חיים ימצא איפה רנות
 תחת — הבאה הסי־איי־אי חוליית
 תחת או חוסיין סאדם של מיטתו

חומייני? האיית־אללה של זו
 שפרשנים להיווכח, עצוב זה

 הסוג־ האסכולה ממיטב מבריקים,
 אורי של מסוגם יאל־דימוקראטית,

 פרנקל ושלמה שרת יעקוב אבנרי,
 חצאי־אמיתות בשבועון משבצים

ברעם. חיים בנוסח
 המישט־ כל :פיקנטי פרט אגב,

 שבאפריקה ה״מארכסיסטים״ רים
מנו נהנים אסיה ובדרום־מיזרח

 מיז־ יועצים של המבורכת כחותם
 קצין הוא מפקדם רח־גרמניים.

היט של בשירותו לשעבר גבוה,
 אחרי רק ה״נכוך לצד שעבר ׳לו

בשבי. שנפל
אנטוורפן קופל, א.
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