
 כלשהי ישראלית שבחורה אולי נעלב עון
יהו בחור לדרישותיו. להיענות הסכימה לא
 לכמה ובא חסד לנו שעשה מהולאנה די

 כזה דבר לו שמגיע כנראה חושב ימים,
 ההולאנדי העם חשבון על — אחת מכל

אותנו. האוהד
חיפת סרטן, א.

אופנת־הקוקו
בחו בדיזנגוף נראה שמחר טוענים אתם

?0 607 הזר, (העולם שקופות בשמלות רות
לעו יקרה לא כזה דבר לכם: מבטיח אני

בדיזנגוף. לא אף — לם
 האשד, את ברא שאלוהים נכון אומנם
 עבורה המציא הוא זאת עם אך עירומה.

 צינורות־ כמו איברי־הביוב, עלי־התאנה. את
מוצנעים! להישאר חייבים העירוניים, הביוב

יפו מישטולרדש, גבריאל

בברלין! הופיעו כן
 הזה (העולם העיתון של .קולנוע- במדור

אמירי הסרט כי שלכם, המבקר טוען )1607

בפסטיבל החופש״ ״אסירי מודעת

הבינ הקולנוע בפסטיבאל מוצג אינו החופש
בברלין. הנערך לאומי
 מתוכנית־ קטע — ולראייה מוצג. הוא

ה אבנד זר בצהרון שהופיעה הפסטיבאל,
ש חחופש אסירי על פרטים ובו ברלינאי,

(ישראל). החופש אסירי — 20.30. לנו:

בגרמ בותרום־תרגום זרצקי. יונה בימוי:
ציבעוני. מרט נית.

תל-אביב חםןז״, על ״חיוג הפקת
 מוצג החופש שאסירי בהחלט נכון #

 ש־ נפי אך בברלין! הסרטים בפסטיכאל
 בנויס־ ,לתחרות מחוץ — דיווח הזה העולס

זרות.״ ארצות על־ידי המוצגים .סרטים גרת

לנהגים צרות
 הייתי הטרמפים, למען למיבצעיכם נוסף

 הלוקחים הנהגים לאותם גם שתדאגו מציע
 מופסדים ייצאו לא למען — טרמפיסטים

זד. בשכרם
 חיילים. שני אספתי ,19.6.68 ד׳, ביום
 דקות. למספר מהמכונית וירדתי בדרך עצרתי
 שהטרג־ לי התברר ירדו, שהחיילים לאתר

 כנראה, נלקח, לידי מונח שהיה זיסטור
על־ידם.
טרמ לקחת חושש אני שעכשיו ברור
פיסטים.

אי-שס שפריר, אנוליק סמ״ר
 האל־' לטרמפיסטים פונה הזה העולם +

 בעילום־שם, הטרנזיסטור, את להחזיר מונים
 לבייש לא בזי ,2502 ד.צ. אנוליק, לסמ״ר

חחיילים־הטרמפיסטים. של הטוב שמס את
בעכו הבחירות

 למועצת־ הבחירות כי שמועות, מהלכות
 אומרת זאת .מפוברקות״. בעכו הפועלים

 מוכר מועמד בראש־הרשימה שהציבו —
 מועצת־הפועלים: מזכיר לתפקיד ואהוד,

 מקומו ואת יפוטר, — בו שיבחרו ושלאחר
 חבורת־ בו בוחרת שמראש האדם יתפוס

שדה. ויקטור החבר — ד,קנוניות
 — המצב הוא שכך הבוחרים ידעו אילו

 ייתכן לכן, בו. בוחרים היו שלא ודאי
 שחור־על־גבי-לבן, אלו, שמועות שפירסום

כזאת. בקנוניה שהוגה מי את ירתיע
חיפה פריד, יוסף

האיטלקית הדוגמה
 אחרות. מארצות ללמוד מה לישראל יש
 כר ובה איטלקית תמונת־רחוב קבלו אנא

ב־ צולמה זו נה1תמ רשמית. זודבחירות

האיטלקית מודעת־הבחירות
כחודש. לפני נאפולי
מו על יופיעו, שבישראל לכך יגיעו מתי

 כוח- וסמל (מע״י) סמל־מפא״י אחת, דעה
 אחיד? בגודל וזאת — העולם־הזה—חדש

איטליה נאפולי, פריהאוף, אריה
בהולנד ישראל

 ההדרכה במכון ביקר אחדים ימים לפני
 סנט אוניברסיטה שליד האו״ם של והמחקר

 המצרי הפרופסור אוניטאר, המכונה ג׳ון,
 תלמידי- בפני הרצה הוא אל־איוטי. יאסין
ערב.—ישראל יחסי על שלנו המכון

ס לקבל ישראל על דבריו: במרכז י ס ב  כ
ם י נ ו י ד  משנת האו״ם .החלטת את ל

 מהמרחב, חלק שהיא הרעיון ואת ,1947/8
 פלסטי־ מדינה להקים שיש המסקנה עם יחד

עצמאית. נית־ערבית,
 הערבים זאת עשו לא מדוע אותו שאלתי

 שזהו ענה הוא .1967 עד שנה, 19 משך
 הדיון בעת האווירה הערבים. של חטאם

 אצלנו יש ומצויינת. שלווה היתד, והשאלות
ישראלי. כל על ערבים 15כ־ התלמידים בין

 מנקודת־ראות הכל הציג אומנם המרצה
 כששאל לפרובוקאציות. נגרר לא אך ערבית,
 ישראל של למקומה אחראי מי ערבי סטודנט
ה ענד. אימפריאליסטי, כראש־גשר במרחב,
ו יודע?״ אינך ״מה, לצחוק־הקהל: מרצה,

 בתמיכת האו״ם, של ההחלטה על הסתמך
ורוסיה. אמריקה

 הולאנד האג, ברגר, יהויכין ד״ר
התחשבות ללא דו״ח
/ ביום  הקטנוע על העליתי במאי, 31 ו

 משנה סמל־התותחנים את כטרמפיסט, שלי,
 מראה אך עבירה, עובר שאני ידעתי יהודאי.

 אחר־הצהריים, בשעות הממתין, הטרמפיסט
אותי. שיכנע

 מכפר־סבא, בואכה לפתח־תקוזה, בכניסה
 בעידן לירות 25 על דו״ח שוטר לי רשם

 כשהתנצלתי כובע־מגן. ללא אדם הסעת
ה אמר לחייל, טובה עשיתי שרק וטענתי
 לא זה כשלך לאחרים טובה ״תעשה שוטר:
מזיק!״

 חשבתי, אך — חוק הוא חוק אומנם
כא דו״חות למנוע הוראה שקיימת לתומי,

לטרמפיסטים־חיילים! בקשר לה,
פתח־תקווח בץ, אפרים

צודקת לעולם טעות
ע ביער אתמול שפרצה ״בדליקה ר ק  ה

״הקיימת . . )20.6.68 (דבר, .
הרצליה בולד, ג׳ק

 הובאה בבאנק בהונאה החשודה ״הפקידה
י המשטרה של הארצי למטה היום ו ב מ ב

)25.6.68 אחרונות, (ידיעות ת.״ מ א ־ ת נ
תל-אביב רבינוביץ, בנימין

 במכוניתו שהשאיר החייל־הטרמפיסט
שהש והחיילת שעון־יד, אבנרי אורי של

לפ מתבקשים — כסף ובו ארנק אירה
ולקבלם. למערכת, נות

 תינתן זח במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את


