
מכתבים
והפליטים העצמאות

 במלחמת־ששודהי־ ניצח שצד״״ל לאחר
 על הצטערתי כי אם לרווחה, נשמתי מים
 צבאות־האוייב השמדת אך בני־אדם. הרג
 להרגו.״ השכם להרגך, ״הבא בבחינת היא

 של מיקרים גם שהיו לי נודע כאשר אך
מב אזרחים של גירוש
תיהם,

 התקוות נגוזו האם נחרדתי. —
תי שישראל המלחמה, תום עם שהתעוררו

הפ של ויישוב־מחדש לשיקום מיבצע זום
 זוהי מחנותיהם? על בידינו, שנפלו ליטים
 ישראלי־ ולשלום קבע של לפיתתן הדרך
ערבי!

ל סירבתי עדיין, רחוק שהשלום כיוון
אז אשר עד בחג־העצמאות, ולחגוג שמוח
 ולחצי להתגולל יפסיקו ופלאחים רחים
במחנות־פליטים. ובקור במחסור טופף

 אמירים נפר זמיר, שלום
לטרץ חזית
 יזרעאל, רמי' של מכתבו על להגיב עלי

 (העולם נחשון השומר־הצעיר קיבוץ איש
ה מתקופת צילומים המבקש ),1599 הזח

הריסתו כעת לטרון כפר
! ״**' 1 '-'י 41~ ״

 ב־ ,מתבטא שהוא כפי והנופש, מלחמה
לטרון. איזור

 לא מסתערים לוחמים המראים צילומים
 צילומו קבלו זאת, לעומת לספק. אוכל

 ז״ל, הערביים הכפרים משלושת אחד של
לטרון באזור שנהרסו

הכפרים והם:
ואימוואס. בית־נובא, יאלו,

 מן יותר הרבה חשוב זה צילום לדעתי,
האחרים. הצילומים

ל קרוב נחשון שהקיבוץ להבהיר, יש
 ״סיב־ קיים וכי הללו, הכפרים קרקעות

 — לשעבר״ שטח־ההפקר על סוך־אדמות
 לשלושת בחלקן, היו, ששייכות אדמות

שנהרסו. הכפרים
 במיסגרת ייחרוש, יזרעאל שמר יתכן
 הפלאחים־הפלי־ אדמות את במשק, עבודתו

הר למען התצלום, את צירפתי לכן טים.
הטובה. גשתו

 קרית־טבעון סבוראי, יאיר

למות צריכים היו לא הם
 קורבנות־השריפה: על לרשימתכם בקשר

 היה שאפשר אומר אני זוועה. ממש זוהי
 את לפחות, להציל,
 של השביעי הקורבן
(ה בחיפה השריפה

),1598 הזה עולם
שב שנאבקה אשה

 המוות עם ימים עה
 שילוחה על־ידי —

אפ שם לאמריקה,
או לרפא היה שר
אולי. תה,

 קזי פנחס
חולון מזרחי,

 של שבוע
הפגנות

 הזה (העולם הפגנות״ של ״שבוע ברשימה
 ״צעדו שבחיפה השאר בין כתבתם ),1600
 ראיתם: לא פשוט כי טעיתם, רק״ח.״ אנשי
 בחיפה, במאי האחד הפגנת ערכה לא רק״ח
ה שתיהךהיו ובנצרת. בתל־אביב רק אלא

בשבת. ונערכו מוניות,
 ב־ האמריקאית הצירות ליד ההפגנה ואילו
 התקיימה בוויאט־נאם המלחמה נגד תל־אביב

)6 בעמוד (המשך

מזרחי

יוהד פלסטי קו־דיסים
 לתלישה ניתן

יד י במחי

היופי אל הקצרה הדרך - ארוכים ריסים
שה איו ה תחו ס  על ריסים של במגעם מרסי

ם מראה ואיו לחייך, סי ק  יי* שריסים מעינים - מ
 עליהו. סוככים ארוכים

ו של המלאכותיים הריסים עם ו - רבל י א ר  ת
אצילה, בחירתך לפי טעמך-  מפתה. או ענוה ו

ן של המלאכותיים - הריסים ו ל ב ר  
שאים בנקל, מורכבים  בקלילות נ

ש לגמרי. טבעיים ונראים  נכון |בשמו
ש - ימים יאריכו הם נאמן ובטפול  ממ

ם הטבעיים). כריסייך תיי אכו מל ה ם- סי  הרי
 בגוון ומוצעים טבעי משער עשויים רבלון שלי

ם. ובגוון שחור  סוגים: בשני חו
 מלאים שז^/ץן&ק-ריסים £ץ£ \/_ו5-ו1£5 ו.

ם וסמיכים  עין, לכל מראש המותאמי
 עפעפייך. אורך כל לכיסוי

י£1^11 1 .51£־1 £5 .-2 א צ ח -  ריסים ם
ם עין, לכל בנפרד מותאמים  ונתני

 העפעף אודך לכל התאמה לשם לגזירה
 את לעבות נועדו הם טעמך. לפי לחלקו. או

 חן. של ונופך אורך להם ולהוסיף הטבעיים דיסייך
 מלאכותיים - ריסים להתאמת מקצועית הדרכה

ת בפרפומריות מכו מוס רבלון. מוצרי למכירת ה
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בפרפומריות: ״רבלון" של היופי יועצות ידי על חינם אישי יעוץ ינתן החדש
 131 הנשיא שדרות חיפה, ,,אמבו״, 16.5 י־ם. יובל, קרית מסחרי, מרכז יובל״, ״קרית
.19 בית־הכרם רחוב ירושלים, הכרם״, ״בית 19.5 38 ביאליק רחוב רמת־גן, ״לילי״,
.57 ביאליק רחוב רמת-גן, ״בלה״, 19.5 11 ירושלים רחוב בת־ים, ״אודי״,

.5 ויצמן ככר חולון, ״פריז״, 19.5 רמת־רחל. ,52 אילת רחוב חולון, חן״, ״פנת
 65 ציון חובבי רחוב רבלון״, ב״בית ניתן חינם אישי יעוץ

18.00—16.30 השעות בין ד׳—ב׳ בימים ,247555 טלפון תל-אביב,
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