
ו1\ 1-1 ן1< , 1_ע1ו_ו )\ 1-1 11 נ
 רויאלל ״שמפו באמת טובה להרגשה

 ענק רויאל" לבחירתך"שמפו
 שונים: סוגים 3ב־

כחול-לשיערשח!
3 קשקשים נגד אדום־ ₪§! 1*1
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רזטאמס כמוזירווך נעלמת הצרבת

 הארוחה, לאחר כלל בדרך בה מרגיש אתה
 ואז... צרבת של הזו והמטרידה המציקה ההרגשה

לפעולה. נכנס טאמס
מפליאה במהירות הפועלת וטעימה קטנה טבלית - טאמס

מס הקלה. תרגיש שניות מספר תוך א ן ונגמר. ט
£ לנשיאה. ונוחה קטנה אישית בחפיסה טאמס טבליות לנוחיותך

 וכירות מנטה :טעמים 2ב- טאמס
הצרבת, וכשתגיע לידך יהיה שטאמס תמיד כדאי
צרכת. טאמס...ואין הטאמס. במהירות תעלם היא

י המרקחת■ בבתי להשיג

ה׳םנמד־ים הידוזור״ס
 הנביא הוא ההיסטוריון

 העיתונים קורא העבר. של
ה של נביא לשמש יכול

הווה.
ה את יסכם העתיד היסטוריון

 אחרי מדינת־ישראל של היסטוריה
 מצרים עם הסכם־השלום חתימת
הבאות: במילים
 ובראשית השיבעים שנות בסוף

 ב־ המדינה נשטפה השמונים שנות
מו באופן אמריקאיים מוצרי־יבוא

 ניכרו ואתר אתר בכל ביותר. אץ
 אמריקאית, תרבות של סממניה

 העשירים של בווילות־הפאר החל
 בשכונות־המצוקה וגמור המופלגים
אמרי שירים שר הנוער המרודות.

 והאמהות ג׳ינם לבשו אבות קאיים.
אמריקאיות. כביסה במכונות כיבסו

 חולה של בסד־חום הכספית כמו
 תהר טימטום השנים באותן אנוש.

 בצוותא התגוררו חחיחות־הדעת מי
 הנראה וככל אחת, קורת־גג תחת

זו. של בחברתו זה מצויין הרגישו
תל־אביב סוכול, יצחק

ולבלוט 11118דוד
ה בארצות אח״ם טיולי
שחור.

הב השרים שני של להיטותם
 מיש- בעלות במדינות לטייל כירים

 כה עד הובנה לא טרי-עריצות,
 את נכונה ניחש לא איש כהלכה.

 שר־הבי- האח״מים. שני מחשבות
 יצחק ושר־החוץ שרון אריאל טחון
ארץ- לעצמם מכינים פשוט שמיר

ושמיר שרון השרים
סגריר ליום מיקלט

ל המשיך הפלסטיני כח־העבודה
 התעשייה בענפי־הבנייה, השתרש

והתברואה...
 את הזהיר בגין ראש־הממשלה

 על בהסתמכו העתיד, מפני העם
 מיקצוען הפך הוא לקחי־־השואה.

אס על הצביע ופעם זה, בשטח
 הוא בסוף אחר. על פעם זה, פקט

 מן חלק על אכזרית מכה הנחית
 מחנוודהפלס- על ביחוד הלבנת
טינים.

 מורכבת היתד. מיפלגת-העבודה
מר החלו אשר מזעיר־בורגנים

 דבר, לכל כבורגנים עצמם גישים
 אשליה בליבם טיפחו ומנהיגיהם

 ממיפלגה הפכה מפ״ם זו. מתוקה
 ברעיונות הדוגלת למיפלגד. חלוצית

הי של טיפוסיים זעיר״בורגניים
 היה במערך מקום עצמית. שרדות

 זאת, לעומת הליכוד מטיבעי. יותר
ה ממעמד מורכב המכריע שרובו

 של האינטרסים את ייצג עובדים,
הגדולה. הבורגנות

נפ זו תקופה של ישראל סופרי
 המואצת, הפוליטיזציה במלכודת לו

 וינזד של חזק שריח עבודות וייצרו
 למרחקים. מהם נדף פנימית רה

 מאמרים כתב אבנרי אורי העתונאי
 לדרגת שהתעלו ואמיצים, לוחמים

ססרותית. פרוזה
ואחורה קדימה דהרה האינפלציה

שיוג למיקרה ידידותית, מיקלם
מס אחרי כיתבי־אישום נגדם שו

 טבח בעניין ועדת־ההקירה קנות
הפלסטינים.

באר־שבע רונן, שמעון

 שאפילו חשוב לא וכלל כלל לא,
 לקבל מוכנים אינם זוטרים פקידים

 שלנו, שר־הביטחון של פניו את
 מדינה איזו בבירת מבקר כשהוא
 אנו כי שנלמד הזמן הגיע !נידחת
 רק הוא והחשוב ריבונית מדינה

 בבירתנו. לקבל מוכנים אנו מי את
דיב לא, ז ויינברגר קאספר דיברי

שרון. אריאל רי
יצחק. השומע כל

פתזז־תיקווה יערי, אסתר

טנדם14ל1ד.מד השיאים
 בקוג- ידיים חונפו מדוע
ז גרס

 נשו־ אנשים — זאת יבץ לא זר
שהת מחלצותיהם, במיטב אי-פנים

 זה מקללים רחבי־תבל, מכל קבצו
מרי סוחרי־דגים, היו כאילו זה את
 כבריר־ רעהו על איש אגרוף מים

)26 בעמוד (המשך

מכתבים

2364 הזה העולם*2


