
 מצומצם במספר
המקסימות: רסקו בשכונות

השרון רמת ליד — נוהי־רסקו *
נתניה ליד — השרון חבצלת *
תל־אביב ליד — ביאליסטוק הדיח *
חיפה ליד — קרית־ים *
באר־שבע ליד — עומר *

מכתבים
? שייכים אגו אן7

ה בלב השוכן כפר הינו :חף, כפרנו,
והמש כרמיאל, עיירת־הפיתוח מול ארץ,

 בלתי- חלק היגו הכפר הטופוגראפי. כה
השת אשר הכלליים; המדינה מחיי נפרר

לדאבונ אך התחומים. בכל בחייה יפה לב
 של קצב באותו מפותח אינו כפרנו נו,

 באיטיות ומתקדם הכללית׳ ההתפתחות
יתירה.

 המקומית למועצה הראשונות הבחירות
מו משכילים, צעירים צוות העלו בכפר

עצ על שלקחו הכפר, מבני ופקידים רים
 הגשמת למען לע־שות האחריות נטל מם

הנוכחי. הסטאטי ממצבו וקידומו פיתוחו
 מיספר לבצע המועצה הצליחה למעשה
 על־ידי בעיקר שמומנו קטנים, פרוייקטים
 לא כבירים פרוייקטים שני אך התושבים.

 והם: בכוחות־עצמנו, להגשים לנו ניתן
 הכפר בני כל את שיכיל בית־ספר בניית

ו העממיים, בתי־הספר בשני הלומדים
 הכפר. אוכלוסיית לשליש מעל מהווים

 למישרד־החינוך כמקובל, פנינו, כך לישם
ההל אושרה לשימחתנו הלוואה. לקבלת

מ נידחה שיחרורה אך המבוקשת, וואה
 בסימן־שאלה עדיין וקבלתה לשנה, שנה

גדול.
 הוא השני, לפרוייקט בקשר ואילו

 לנו היתה לרשת־החשמל, כפרנו חיבור
 כפרנו חיבור לשם ממש. סיזיפית עבודה
ל לחברת־החשמל לשלם נדרשנו הקטן

 מלבד לירות, וחצי מיליון כשני ישראל
ממיל למעלה לעלות שעלולים החיבורים

 יכולים שאיננו גדול עול — נוסף יון
בו. לשאת

 למישרד־המיסחר־והתע־ פנינו אי־לזאת
 את גם כיום בחובו כולל בהיותו שייה,

 שנתן כפי מענק לקבל מישרד־הפיתוח,
הרב לצערנו אך האחרים. הכפרים לאחד

 רבי־קומות בבנינים דירות־רחחה מספד גותרו כן כמו
הארץ. ברחבי מובחרים באתרים

 :״רסקו״ במשרדי פרטים
 622222 יטל. ,1 הר־סיני רח׳ — תל־אביב

 668161 טל. ,1 הרצל רח׳ — חיפה
 77145 טל. רסקו״, ״בית — באר־שבע
 224421 טל. ,8 שמאי רח׳ — ירושלים

 23035 טל. ,24 גלויות קיבוץ רח׳ — אשדוד
,2 השופטים שד׳ עם״, ״דירות — מוצקין ק.

710191 טל.

1ר על לסמוך! אפשר 1!0

 ניגשת עו״ד, ואשת לבן אם יהלומנית לפידות, אמלי ו החסכון למען אולי או האופנה, למען עושים לא מה
 לקוחה כל מודרנית. נערית בתסרוקת ויצאה וגולש, ארוך שחור בשיער ״דייב״ של החדשה למספרה השבוע

שחלפה. מהאופנה מזכרת לשמור כדי ואחרי, לפני להצטלם דייב ע״י מתבקשת אריך, בשיער דייב אל המגיעה

את מפריו

במי כתבה פותח הזה העולם כאשר
הסבו יש מגלה...״, הזה ״העולם לים
 שערורייה לגלות עומד הוא כי רים

שליל תופעות לעקור שנועדה אמיתית
יות.

 לומר אי־אפשר הרב, לצערי אבל,
 לפרץ״ קוראת ״הפירצה הכתבה על

דוג שהיא אלא ),13.11.74 הזה (העולם
לעוב בזה רק שאינה לעיתונאות, מה

 אם ביודעין, אותן מסלפת אלא דות
 או הכתב, של ״המיקצועי״ לתענוגו

 אשר פוליטיים לאינטרסים שירות לשם
 מקו רחוקים לי נראים זה במיקרה
עצמו. הזה העולם של מחשבתו
העובדות: להלן

 ״סגן — זועקת: הכתבה כותרת
שע חשף אוניקובסקי פרץ ראש־העיר

 לזוגות בדירות ספסרות של רורייה
 שהוא מגלה הזה העולם — צעירים

בה.״ השתתף עצמו
 מילה אף אין הכתבה בכל — ואולם

 שייכות איזושהי יש כי הטוענת אחת
 ולאיזו- מדובר שבה אוניקובסקי לדירת

!צעירים זוגות שיכון של מיסגרת שהי
 דבר תקבע שהכותרת ייתכן האיר

 שאינו רק לא שמתחתיה המאמר אשר
 זאת טוען, אינו אפילו אלא מוכיח
להבין. מבינתי נעלה

— אוניקובסקי: דירת לאותה ואשר
בש דירה רכשתי 1973 בינואר 2ב־
 צבאי, בשירות כיום שהוא בני, ביל

 למכירה המציעה מיסחרית חברה מידי
לאחר וזאת — החופשי בשוק דירות


