
מכתבים
אחת טיפה רק

ומטופח מושלם מראה בעל ואתה
 טבעית בדרך השיער לטיפוח התגליות כל מעתה,

/11'$וזזם! 106 8106 1־1011- 01־65$ אחד. בתכשיר !7 
 ובדוקים, פעילים מיסודות המורכב זה, תכשיר
 טבעי. באופן אותו ומטפח מעשיר השיער את מרכך

 וכוהל מים יסודות מכיל אינו 106 8106 01̂ז! 01-655
 גמישותו. את ומונעת* השיער את המייבשים

 106 8106 ^0ז! 0ז655 של קטנה כמות עם הסתרק
 שיחדש .רטוב,- מסרק בשערך העבר — ובערב בבקר,

 .106 8106 של הלנולינים פעולת את
 וקשקשים יובש מונע 106 8106 זוס^ז 01־655

הארומה תחושת את לך ומעניק

או.קי. פרסום

פירוש? מה
ם י ר ו נ* י ם ו 00
 מספרים 10 ע״י

ימים 10 במעוף

 ־ ׳בוקצייו של עטו פרי
 איטליה. במספרי הגדול

אהבה פרוצה שובבות  ו
 תפלות אמונות טרגית,

א ותשוקות מצ ת,י ללו  הו
 ב״דקמרוך, העברי הקורא

 הכרכים 4ב- הספר את
חו מ ש א ת רו ק  ולתת ל
יבנה הוצאתהמתאימה. כתשורה

• 80 ,אד"נבי4 דנ״^,מזא/רו

היה 09111:1
 למסור המבקשים קוראים

 שנת גליונות את לכריכה
 אחרת), שנה כל (וכן 1965

 תוף זאת לעשות יכולים
ה משתי כאחת שבועיים,

: דרכים
המע למשרד להביאם •

 תל• ,12 קרליכך רחוב רבת,
כש דה' ד׳ כימים אביב,

 אח- 6ד 4 השעות כין בוע
רי־הצהריים.

 לת״ד כדואר לשלחם •
תל־אביב. ,136

 8 - הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לבל ל״י

מראש.
 להשלים מובנה המערכת

 120 כמחיר חסרים, גליונות
לגליון. אגורה

)3 סעטור (המשן
 ותיתי ),1497 הזה (העולם שהחיינו״ ״ברוך

כך. על לכם
 הדו״ח את לקרוא עברתי שהחיינו״ מ.,ברוך

ו — הקוסם״ שוליית ״ספיר, — לבוחר
 על אבנרי אורי ח״ב את לברך חייב הריני

 כי תיחת, ואל תירא אל ואמץ! חזק כך:
האמת. אלוהי עמך

 לעת זו, לאומה עושה הינך גדול שירות
אלוהיה. מאת יהיה כפול ושכרך כזאת,

הבבלי, בן־ששון חיים רחמים
תל־אביב

 הסטודנטים של להפגנת־הענק קרא העורך
 אך ),1497 הזה (העולם האביב״ ״ניצני בשם

 הפריחה זוהי אלא ניצנים, אלה אין למעשה
ממש.

ב הסטודנטים ציבור בקרב המהפכה ניצני
 עלה בדיוק, שנה, לפני כאשר נבטו ירושלים

 השם את שנשאה סטודנטים, קבוצת בידי
 הסטודנטים הסתדרות את לטהר ״ליכוד״,
ששלטו המפלגות ויתר מפא״י תא מעסקני

 לחלוטין בלתי־תלוי מייצג, לגוף ולהפכה בה,
 תנועת את רבה במידה המזכיר — ולוחם
חדש. כוח — הזה העולם

 המאבקים נשאו אבנרי, שמציין כפי אמנם,
 של לעולמם ומוגבל פנימי אופי השנה במשך

חיוני. היה זה דבר אך הסטודנטים,
 הסתדרות ראשי האחרונה: ההפגנה לגבי

ה השינוי בעצם, שאירגנוה. הם הסטודנטים
 כל לא הוא הסטודנטים, אצלנו, שחל רציני

 לפני קרה כבר בהנהגתנו. כמו באופיינו, כך
 לשטח אישור ללא נכנסה שהמשטרה שנתיים

 באמצע ערבי סטודנט ועצרה האוניברסיטה
ה ראשי הגיבו לא אז אבל — שיעור

מפא״י. עסקני שהיו סטודנטים,
 ההפגנה את הסטודנטים ראשי ערכו כיום

ית דומה שינוי כי תקודד, ואני הגדולה,
המדינה. בהנהגת גם בעזרתכם חולל

 האוניברסיטה סטודנט, הירש, יואב
ירושלים העברית,

הרע לשון
 צוטטו )1495 הזה (העולם ״אנשים״ במדור

 לי שיוחסו בדברים רואה ואני בשמי, דברים
הטוב. בשמי פגיעה

 שיתוף של אפשרות שהעליתם העובדה
 (״דיג־ דן לבין ביני כלשהו, בנושא פעולה
ש למחשבה אותי מביאה הורוביץ, דוש״)

 לשון לחוק ,בהתנגדות מדי פזיז הייתי אולי
הרע.

כבי מנהל, שאני חורמה״ ל״מלחמת ביחס
 הפרשה, בעניין ספרו על אשד, חגי נגד כול,

ו עושה, שאינני דברים שיש לקרוא נהניתי
כך. על לי מספרים אחרים
 אשד, בחגי ללחום עניין לי היה אמנם אם

 ביותר, הגרועה הדרך היתה ״חרם״ הרי
בפגישות המצויות האפשרויות לעומת וזאת

1499 הזה העולם


