
 קצת נמצא שולמן תרי שולמן. של פסת
 אותו הזמין לא בטח הוא- מהבית, רחוק

להכנם.
 שהתרי־ ,בתמונה היטב רואים מזה חוץ

 שהכתב כך סגורים. המירפסת של סים
מבחוץ. רק למעקה להגיע יכול היה

 שרף, גברי בעצם הוא שחק אבי אולי
ומח הזה העולם במערכת בסתר שפועל

כנפיו? את בצניעות ביא
ב מנוע איזה לבחור יש שאולי או
בית? קומת של לגובה אותו שמקפיץ תחת,

כפעולה שחק כתב
? המנוע איפה

 הזה? בעולם עושה עוד הוא מה כן, אם
לאולימפיאדה? בדרך לא הוא למה

גבעת־אולגה מור, ה.
מור, הקורא של סקרנותו לסיפוק •

 ■למירפסת ׳הכתב את שהקפיץ. המנוע זה
 באריקאדה שנראה,-גם כפי תמונה). (ראה

 מה את — ממפיק גבוהה היתה לא זו
בריחוף. הכתב עשה שנשאר

 נקמנות 8

פוליטית
 שנה מקבל, שאני שנים מחמש יותר זה
מה אדמיניסטרטיביים צווים שנה, אחרי
חי תקנות לפי המוצאים הצבאי, מפקד

או המגבילים ,1945 משנת מנדטוריים רום
 תנועה אפשרות לי ואין ״ט״ לאיזור תי

 צריך שאני רשיון ללא זה לאיזור מחוץ
קודם. שעות 24 לפחות מהמשטרה לבקשו
 מהמשטרה לי הודיעו ימים מספר לפני

 לתל־אביב, אחד ליום לנסוע בקשתי כי
 בבית אליה שהוזמנתי מפלגתית לישיבה

 ואני נדחתה רק״ח, של המרכזי הוועד
לנסוע. יכולתי לא

 כל תיירים אלפי מאות כי לציין, יש
 הגדה תושבי עזה, רצועת תושבי שנה,

מהאר מבקרי־קיץ אלף 150כ־ המערבית,
 לנסוע יכולים כולם — הערביות... צות

 בארץ רוצים שהם לאן חופשי באופן
 עכו עיריית מועצת חבר ואני, — שלי

ה בית־הדין שופט שנה, 21מ־ יותר זה
 הביקורת ועדת וחבר ההסתדרות של עליון

ב ותיק ציבור איש רק״ח, של המרכזית
 או לחיפה מעכו לנסוע יכול לא ארץ׳

מיוחד. רשיון ללא לתל־אביב
 נקמנות של צורה ורק אך בזה רואה אני

ה הכללים לכל בניגוד מפלגתית־פוליטית
והאנושיים. דמוקרטיים

עכו כורי, רמזי
 הקורא ששלח מכתב העתק זהו •
 הכנסת יו״ר לראש־הממשלה, כורי רמזי

ושר־הביסחון.
טעות ■

צורקת לעולם
ר ״בוטל ' צ ו א  בר־ הבנויים בשטחים ה

 אחרונות״, ב״ידיעות (כותרת צועת־עזה״.
16.8.72.( ,

גבעתיים גבאי, חנה

 מכתכים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

 תמו■ למצרפים תינתן עדיפות
למכתביחם. נות

 המקרר. מן פולקע ״סחבתי׳
 בגלל בעיקר הודו של פולקע אוהב אני

והתבלינים... הטעם

 הלול לענף למועצה לפנות נא התפריטים לניוון
חינם. מתכונים חוברת לקבלת א־ ת׳ 124 ת.ד

סולקעס ,
■מתק!.״

גנובים

 היו□
 מלס

להוזועוברים

נתינ: הקמן התיאטרון
ה י ל ר ד )יפ י מ ב ר דו נ ל ב1ד ח א ו ו ר.ד,אמר■)1ר

השקרים בוטיק
וילברג יואל וביים: כתב יוולטר עפ־י

בית־החייל׳ תל־אביכ,
.8.30ב״ ,23.8 ד/ יום

שביט, חיפה,
 .9.00ב־ ,25.8 ר, יום

מיטשל, ירושלים,
 .9.00ב־ ,26.8 מוצ״ש,

בית־החייל, תל־אכיב,
 •8.30ב־ ,27.8 א/ יום

כוכב, אופקים,
 •8.45ב־ ,28.8 ב׳, יום
בית־החייל. תל־אכיב,
.8.30ב־ ,29.8 ב׳, יום
 ״לאן״ תל-אביב, כרטיסים:
 המשרדים. וביתר ו״רוקוקר׳

 ו״גרבר״. ״קופת־מכבי״ חיפה,
 הערב״. ו״לאן ״כהנא״ ירושלים,
 ״לאן״׳ ראשית: הפצה

.231655 טלפון

24,1044.בן־(יסיט(זיטו).טל •צחק מפיק:

19*9;* הזה הוורלח


