
מכתבים
)3 מעמוד (הנושן

 באופן ערך בעל איננו דבר שום )1(
אינדבידואלי,

 הנלחץ אס תופס, איננו לחץ שום )2(
 ועד לוחצים, מה למען כמד״ מי, יודע לא

לכת? להרחיק מובנים היכן
לפי פתח בו יש תופס, כשלעצמו הרעיון ..

 אבל מעש, העדר של המיסגרת את רוץ י 
בקרניו. השוד את לתפוס ביותר חשוב

תל־אביב כן־אריה, חרמו

השבוע תמונת

פשוטה מסקנה י
 של הטלביזיה מדור את לקרוא לי צרב
 עמי מאת ,5.2.69ה־ ום מ אחרונות, •דיעות

פלד.
ה של חגה ביום כי בטענה בא הכותב

במ הכל להראות המפיקים דאגו לא כנסת
 אורי את ואילו להם. שהיה הקצר הזמן שך

פע כשבע תוכנית באותה ואה הוא אבנרי
 ראי, חברי־הכנפת שאר את ולעומתו מים,
מ ואילו גח״ל, מסיעת בעיקר מאוד, מעט

אחד. לא אף מפ״ם סיעות
 למסקנה הגיע לא בוודאי המדור עורך
 אף מהסיר איננו אבנרי שאורי פשוטה,
 הח״כים שאר ולעומתו בכנסת. אחת ישיבה

ממנה. להתרחק שיותר מה משתדלים
ה חובתם את ממלאים אינם הס ובזאת _

בוחריהם. על־ידי נבחרו שבעור, לאומית
 ממלא אבנרי שה״כ עבורי הוכחה שוב זו
בנאמנות. שליחותו את

כמותו. ירבו כן
 עכו שוורץ, חנן נתן

הצילומים תחרות
 בשעה שעבר, בשבוע צילמתי זו תמונה
מראה היא גדותיה. על עלתה שהכינרת

מסתכ לעוף, עוד יכלה שלא פצועה, ציפור
הסכר. ליד הירדן במי בתמיד,ה לת

רמת-גן לוויתן, ראובן
 — תצלום ראה — השבוע. תמונת •
 של בפרס לוויתן ראובן הקורא את מזכה

 את לשלוח מתבקשים הקזראים ל״י. 10
 על מודפסים כשהם להתחרות התצלומים

מבריק. נייר

והפנמת אן
המתפ ו״ארץ־ישראל טוכמאייר אן אחרי
או לא למד, — )1640 הזה (העולם שטת״

״מקי סופמאייר
 או יחיד?״ סיעת מה
״שבו מפרסמת אן

״ עירום עון , י  גבר
בקאר להצליח כדי

שלה? ה ו י׳
 לוו לתת יכול זה
ל הזדמנויות רטון
שריר ׳גברים צלם
 ומזמן ונאים, יים

 לראות רוצות אנחנו
כאלה.

בר■ נחמה
דאשוך יוסף, כר־יום,?

העלטה תוצאות
בקו קילקול רב לא זמן לפני חל כזכור,

)6 בעטוד (הנזשן

א י ! ה א ו ה ו
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