
מוהר אלטמן שיניק

ה המועמדים כאשר המועמדים, רשימת
. רצויים ם י נ מ י ס למצבי חולק זה כך מ

לקלפי. זה עם שיבואו כדי עים
 1970ב־ העבודה מפלגת ■ מתנהגת כך אם

 הישראלית הדמוקרטיה לגבי שלי המסקנות
למדי. ופסימיות עגומות הן

גבעתיים טייכנכלט, היים

ציפור
הכפש

 נפשנו בציפור נגעתם 1738 ת,זח בהעולם
קנאיות׳. הרבה של בעוד כי בטוחות (ואנו

ש והמשגע החדש החתיך על כתבתם
 שיניק, ג׳ו מארצות־הברית: ישר הופיע

תמונתו. את לצרף אפילו טרחתם ולא
 זה בטלוויזיה, קריין יהיה שג׳ו זה ובכן,

כו להיות יכול הוא לדעתנו כי פסיק, רק
ממש. קולנוע כב

בשמו־ לחתום מתביישות לא אנחנו כן,

 יופיעו שאם תמונותינו, את ולצרף תינו
בשבילנו. הישג ממש זה הרי ג׳ו, עם יחד

 לא־בכוונה שעשינו שהתיקונים מקוות אנו
יפריעו. לא בתמונות, ומקודם

מוהר, ואתי אלטמן רינה
תל־אביב

 השבועון י■
הנורמאלי

לשבועון: בקשר הערות מספר לי יש

 אתם ראשית !צבועים שאתם סבור אני
וב בעבר, שנעשו פשעים במחיקת דוגלים
 הנורמאלית, לחברה פושעים להחזיר ניסיון
 מפורטים פרטים מפרסמים אתם שני ומצד

 במיקרים הפירסום פושעים. על בכתבות
 מהטרדות יותר לפושע־לשעבר מזיק אלה

המשטרה.
 שהחיטוט לציין רוצה אני לזה בהקשר

 הוא המרחלת רחל עושה אותו הפרט בחיי
הפרט. בחופש ופוגע מכוער

ישנה הזה שבהעולם הרושם בי נוצר

 קולקטיביות כעין דיעות, של מוזרה אחדות
 הדבר מוזר בשטיפת־מוח. הגובלת רעיונית

 רוצה אני מופיעים. הכתבים שמות שאין
 !עיתון לדברי לא אנשים, לדברי להתייחס

הכתב. של אישית אחריות להיות צריכה
 בהתחשב מדי גבוה העיתון מחיר לסיום,

 בנעיצת מדוייק, הלא בקפול הזול, בנייר
ל הקורא של ובצורך במקום לא סיכות
הדפים. את הפריד

ש העובדה ניצול הוא הגבוה המחיר
ה הנורמאלי השבועון הכל, למרות אתם׳
יחיד.

אצלי), שמור המלא (השם ג.!".,
תל״אביב

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות

 בקשי תפירה מכונת רוכשת את כאשר
המכונה קס,  בעלת המשוכללת, אתמרדי

ס השוויצרי. הידע ק די ר מ ב ק  תמצאי ר
 לתפור תוכלי בהן חפירה מכונות מבחר

וכפתורים, לולאות בד, סוג כל על אוטומטית
 דוגמאות של שפע וכן ותפריזיג־זג; מכפלות,

 מושלם!*\*******^. בביצוע זאת ריקמה-וכל
 תפירה. מכונות דגמי של עשיר לםרדיקסמבחר

 ולבית־המלאכה. העילית לתופרת לעקחדהבית,
ס ק די ר  מעולה תפירה מכונת לך מבטיחה מ

^ ושרות ומדויקת ^ ^ \? ^י > \> ^ / עי. צו ק  מ
ס מכונת את ק רדי  בתנאי גס להשיג תוכלי נז

ס סוכני נוחים. תשלום ק רדי נז
וביעוץ. בהדרכה לרשותך עומדים הארץ רחבי •בכל


