
סמא־״וולה״ חברת בע"מ אינטרקו
ה לקהל להודיע שמחה תי חו  לקו

ם השיער תכשירי כי ידה על המיוצרי

2000 וקולסטון בלל״ד׳
ם ם אינ מכילי

ל 2,4 החומר את אניזו מינו א  די
 הבריאות משרד הביע בו השימוש שלגבי

הציבור לבריאות חשש

ם ״וולה״ במעבדות ם טורחי  המדעני
 תכשירים פיתוח על

חו השיער לבריאות ולטיפו

תינו חו ת להמשיך על־כן יוכלו לקו  ולהינו
ם השיער מצבעי  ״וולה״ של המעולי

מלא בבטחון

מכוזבים
בסתר שירים

 חגרה פנסטר, שלום
מעוז, אלינור של הראשון

 שנהרגה הנערה כי סיפר
 אליו כתבה בתאונה

 רבות (״פנים שירי־אהבה
הזה" ״העולם לאלינור",

 העיפה הקוראה ).2388
 וגילתה בשירים, מבט

לה. המוכרות שורות
 קצרות לשורות חולשתי בגלל
 מסויים לקטע עיני נמשכה וקצובות,

 הקטע אל נמשכתי שמע או — בכתבה
 בסתר״? ״שירים המישנה, כותרת בגלל

הפתעה. לי ציפתה וכאן —
 מוכרות היו שלא שורות כמה אחרי

למדי הידוע שירי מתחיל לי,

 ז״ל שאלינור מתרשמת אינני
 שירי. את לעצמה ״לאמץ״ התכוונה

 לנכון מצאה לא פשוט בוודאי היא
 המחבר, שם את מתחתיו לחתום

לידיד. במיכתב אותו כשציטטה
הרן־הכהן!-־ אריאנה

 שילר קבוצת
 של בסיפרה הופיע השיר •

שם״. בלי ״שערים הקוראה

עצמיים גולים
ובישראל בבריטניה

 כתב קטן' ״עולם במדורו
 ביום ״קיימת ברעם: חיים

שה״" סבירה די אפשרות

 אבידור־הכהן) שמואל בעלה, הרן(עם קוראה־משוררת
קצובות שורות

 הכל/ את נאסוף בוא לראש־השנה:
 המחירים האבודים/■ האמשים כל את

 ופיסות הנייר/ פיסות את המקווים/
השמיים...

הספור כיבוש
 עברה — 1983 ביוני 6
הבופור. נכבש מאז שנה
 עברה — 1983 ביוני 7
 לטלוויזיה הצטלמו מאז שנה

 שרון, אריאל דאז, שר־הביטחון
 בגין. מנחם וראש־הממשלה,

 נכבש שהבופור הודיע הראשון
 .ראש־ ואילו נפגעים, ללא

 מאוויר־ התפעל הממשלה
הפסגות.

 עברה — 1983 ביוני 8
 שש דלתות על דפקו מאז שנה

 והודיעו בישראל, מישפחות
 שרתו אשר שבניהם, להן

 על בקרב נפלו גולני, בסיירת
הבופור...
 מאז שנה כמעט עברה

 מיכתבי־התנחומים את החזרנו
 וראש־המנד שר־הביטחון של

 לנכון מצאו לא כי על שלה,
 ולפני הציבור לפני להתנצל

 הכוזבת ההודעה על המישפחות
ביוני. 7ב־ בטלוויזיה, שלהם

 בקרב נהרגו בחורים שישה
 י עולמות שישה הבופור, על

 ראז ושר־הביטחון — נחרבו
 מצאו לא עדיין וראש־הממשלה

 או לענות הנחוצות או הזמן את
מכ קבלת את לאשר אפילו
תבינו.
הנופ זכר את מכבדים כך

במילחמת־לבנון. לים
שיח, ודויד מונה

בית־זרע קיבוץ
 הוריו הם המחברים •

 שנפל שרף, אביקם של
הבופור. על בקרב

 יוכלו והמערך לייבור
 אנטי ממשלה להרכיב

הזה" (״העולם שמרנית."
2388.(

 הכותב ביסס מה על יודעת אינני
 הבחירות, לפני שבוע זו מעין תחזית

 ידועים היו דעת־הקהל שמשאלי שעה
 גם אבוש: ולא אודה לב? משאלת לו.
 דווקא השמאל, בניצחון רציתי אני

 המיקרה של ההשלכה הכרת מתוך
 למרות הישראלי. הדגם על האנגלי
 לגזירד**! מקום יש בנסיבות, ההבדל

המיקרים. שני בין שווה
 שניתן הלייבור ממיפלגת למדתי

 מדיניות בתחום מצויין קייס לקחת
 מילחמה הנשק, פירוק — וחוץ פנים

 1 ולבזבזו — בגזענות מאבק באבטלה,
במעשי־חלם. ולהכשילו

 ► תאצ׳ר מארגרט הגיעה כיצד
 מוכי־אבטלה איזורים מדוע לשלטון?

שמרניים? חברי־פרלמנט העלו
 מנהידי- הוא פוט שמייקל מסתבר,

 את להעביר הצליח שלא חסר־כישרון,
 למנוע הצליח ולא להמונים המסר

 את להכפיש וקולני קטן ממיעוט
 עצמיים. גולים לה ולהכניס המיפלגה

 יש שלנו בשמאל גם אכן, משהו? מזכיר
 עצמיים וגולים בן, וטוני פוט מייקל
 מייקל בר־לב). כחול־לבן(חיים תוצרת

 המסורת כמיטב יילך, האנגלי פוט
 פוט מייקל הכישלון. עם הבריטית,

 את ומכין פעמיים, כבר נכשל שלנו
— ברציפות. השלישי לכישלון השמאל

 לאהדה מקום יש בחינות מכמה
 מהם כמה המובס. הלייבור לראשי

 אך ואידיאליזם. רעיוני״ ״טוהר ייצגו
 בעידן ימינו, של הפוליטית במציאות

 רעיוני טוהר התדמית, של הפוליטיקה
 ו נגזר אם לסוחר. העוברת סחורה איננו
 \ של הרעיוני הטוהר בין להחליט עליי
 המנציחים אלוני, ושולמית שריד יוסי
 —יותר מערך ובין הליכוד, שילטון את

 . בהפלת הקשור ופראקטי, פרגמאטי
 את להעדיף אהסס לא — זה שילטון

השנייה. האפשרות
תל־אביב שטיגליץ, אילת

2391 הזה העולם22




