
מברשת ללא גלוח *
ומהנה מהיר גלוח *
 הזקן זיפי לרכוך 0סופקול מכיל *

הפנים עור על ולהגנה
השמוש לפני המיכל נער ! לב שים

ם ם 1נ דניי 11־1111:1-דני

נ \ ו ״ =ו0ו

ד קורסי□ ק ב
הקורס פתיחת

1.7.65
 ״דיאגה״ לספרות גית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום־יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳. ,,ג א׳, בימים

משתלם מקצוע !-רכשו

226066 ף)טל.1דיזנג (כבר1 א,ריינם ת

מכתבים
 )3 מעמוד (המשך
זרות. לארצות מרגלים

 מרגל בין להבדיל הוא הדין מן ולבסוף,
 אזרת שהוא מרגל לבין הארץ בן שהוא

הו אילו צודקים היו שהסורים יתכן זר.
 היה הוא שכן סורי, אזרח להורג ציאו

 בגד לא כהן אלי במולדתו. לבוגד נחשב
 שהטילה השליחות את מילא אלא בסוריה,

ישראל. — מולדתו עליו
תל־אביב א., פ.

 כהן אלי על לכתוב שהעזתם למרות
 הפקר יהודי דם כאילו הי״ד, במקום ז״ל

ביחס בעמדתכם אתמוך זאת למרות הוא,
בורגיבה. אל־חביב תוניסיה נשיא להצהרות

טבריה חכר, אמנון
 גופי וכל אברי, רמ״ח בכל הזדעזעתי

 עזות על חלחלה,
 לאורי שהיתר, המצח
 את כתב עת אבנרי

 גיבורנו על כתבתו
ישר גבור הלאומי,

ל שמו שיזכר אל,
 כהן אלי עד, עולמי
הי״ד.
 ה־ שאומר מי כל

 — ז״ל ולא — י״ד
לכבוד. ראוי
ל ונזכה יתן מי

 לבנינו זאת העביר
 היו כי בנינו, ובני

 אלי כדוגמת בחורים
 למען נפשם לחרף מוכנים שהיו הי״ד, כהן

 על ולא התנדבות מתוך המדינה, בטחון
פרם. לקבל , מנת

 ירושלים דנון, יוסי
למלחמה ממיכצע

 האשים שולרר, מרדכי אחד, מפא״י צעיר
 הדה־בן־גוריוניזציה, בביצוע אשכול לוי את

 הדה. העולם עורך של לדרישותיו בהתאם
 מתוך הצעיר, דברי את פירסמתם אתם

 לא אך ),1447 הזה (העולם והנאה סיפוק
לאשכול. חייבים נשארתם
 אתס תוכניותיכם, את מבצע שהוא מכיוון

 לסניגויי הופכים למבצעיו, אישור נותנים
בפקודתו. שבוצעו הצבאיות הפשיטות

״תג פעולות מחייבים אתם פתאום מה
 56ב־ הגבול חימום בין ההבדל מה מול״?

?65ב־ הגבול חימום לבין
 הצדקת בין ההבדל להזהירכם: ברצוני

 רבות פעולות של הצדקתן לבין אחת פעולה
 בנקל אפשר פעולות ומשורת קטן, הוא

יוכיח. סיני מיבצע למלחמה. להגיע
ירושלים כן־מרדבי, נסים

 לא מדוע שלנו? הגבול מישמר איפה
 האיזו־ המפקדים את ומיד תיכף מפטרים

דר קטעים באותם לשמירה, האחראים ריים
המחבלים? מסתננים כם

 שאי־ טוענים אצלנו הבטחון אנשי אם
 הגבול, של קטן קטע כל על לשמור אפשר

 או שניים או אחד חבלן דרכו יחדור שלא
 ירדן מממשלת לדרוש אפשר איך שלושה,

 שלא הגבול, של קטע כל על שתשמור
מחבלים? דרכו יעברו

. , א . ירושלים א

לתיירות פניך הסבר
ובהט פוליטיות .בהכללות לעסוק במקום

 מסו- מקרה לציין ברצוני לאחוזת־עמים, פה
 גישה מתוך כללית. תופעה המאפיין יים,

ל פניך ״הסבר של
 לשתי דאגתי תייר״,

ש שבדיות צעירות
לירושלים, נקלעו

 חדר שימצאו כדי
בשכירות.

השת כשהופיעו
סטו של בביתו יים
 למדעי־המזרח דנט
חדר, שם לשכור כדי

תנאי: בפניהם הציג
 ערבים יבואו שלא

בחדרן. אותן לבקר
 החוג לראש פניתי

באוני למדעי־המזרח
 הממשלה ראש וליועץ העברית ברסיטה
ב עמדתם את שיביעו כדי ערבים, לענייני

הנ״ל. הצעיר של להתנהגותו יחס
 כי הנחה מתוך לתשובתם, מחכה אני

 השוררת האווירה שינוי לשם חיונית היא
בישראל. השוכנים העמים שני בני בין

ירושלים אליאס, ראיף

המעורכות המשפחות אירגון
הזה (העולם טוברניצקי הקורא של מכתבו

 לנשואי המכוער היחס נגד המוחה ),1446
בעתו. ונכתב מוצדק היה תערובת,

 לא טוברניצקי שהקורא לי נדמה אבל
 סירובו הנכונות. המסקנות את מכך הסיק

 ויחזק יגביר רק לצבא להתגייס לבנו להתיר
הדתיים. הגזענים נימוקי את

 של ארגון הקמת היא הנכונה הדרך
ל ציבורי מאבק לשם מעורבות, משפחות

 תשומת והסבת מלא, חברתי שוויון מען
 ובעולם בארץ נאורים אנשים של לבם

זה. בשטח אצלנו השורר המביש למצב
 הציבור באוזני ולילה יום לשנן יש

 ונחמיה עזרא של נירנברג חוקי כי בישראל,
 וחברה דימוקרטית למדינה מתאימים אינם

מודרנית.
 תל-אביב זר״ אלכסנדר ד״ר

נפשות סכנת
ב הותקפתי בעין־כרם שנערכה במסיבה

 במשרד העובד פקיד על־ידי מנופץ, בקבוק
הזר, (העולם בשכרותו שהשתולל ממשלתי,

1445.(
 השתוללותה את להפסיק העז לא איש
אל העניין, מסתיים היה במה יודע ואיני
 אורי החינוך משרד דובר התערב מלא

 ממני למנוע כדי השיכור עם ונאבק אורן,
נוספת. פגיעה

ב והסתכן לא־מעט, נחבל עצמו אורן
ל השיכור של בנסיונותיו אנושה פגיעה

 לו, שיעזור מי נימצא לא אז גם התקיפו.
יש בקול התוכניות עורך הופיע אשר עד

לעניין. קץ ושם מ׳), 2.05( בירון דן ראל,
 את לכם לספר לנכון מצא מישהו אם

זה הרי ולגלגנית, מחכימה בצורה הסיפור
 העז שלא על מצפונו את להרגיע כדי

לאורן כי היטב יודעים הכל להתערב.
 כשם בפרשה, אחרת נגיעה כל היתר, לא

 איש על־ידי במפתיע הותקפתי עצמי שאני
מעודי. הכרתיו שלא

ירושלים רייכר, גדעון

מפשע: חף כני
 רב, סבל של ארוכים חודשים לאחר

 קאזיס חיים שעורך־הדין השבוע לי נודע
 של כסניגורו מתפקידו, להתפטר נאלץ

ברצח. שנאשם בולקין, אלי היחיד, בני
 האחרונה התקווה קאזיס היה עכשיו עד
 שאילו מאמינה אני כי לי, נותרה שעוד

 אותו מוציא היה הוא אלי על מגן היה הוא
חף אלי כי זכאי.

רו לא הוא מפשע.
מנ והמשטרה צח,
אה לו לייחס סה

 מפני החמור הפשע
 הצליחה לא שהיא

הרוצח. את לתפוס
 אה גידלתי אני

 כי יודעת ואני אלי
 היה לא לעולם הוא

כזה. למעשה מסוגל
 להרוג יכול לא הוא

 אילו זבוב. אפילו
 אותו מאשימים היו

 משהו או בגניבה,
רצח? אבל להם. מאמינה אולי הייתי כזה,
 לתבוע הוא עכשיו לי שנשאר מה כל

 ל- ולאפשר צדק לעשות ישראל ממדינת
 אחרה בני. את לייצג קאזיס עורך־דין

 ואז, בית־המשפט, ליד שביתת־רעב אעשה
 שאני או לבקשתי, יענה שבית־המשפס או

 מאשר למות מעדיפה אני כי ברעב. אמות
הזה. הנורא הסיוט של בצילו לחיות

תל־אבים כולל,ין, רחל
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 תינתך זה כמדור קדימה זבות

 המצרפים. קוראים •טל למבתביהם
למכתכים. תצלומיהם את
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 גליונותיהם את מסרו אשר הקוראים

שלי בימים לקבלם יכולים לבריכה,
ה בין שבוע, כל וחמישי רביעי שי,

 בצהריים, ושתיים בבוקר עשר שעות
ב הצהריים, אחר לשש ארבע ובין

 גליק- רחוב הזה״, ״העולם משרדי
תל־אביב. ,8 סון
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