
שנתו —מייסדי של -ממי
!אוראלי :לי תורה

אכן־זוארץ ד״ר
העברית) הספה מחייה עם (בשיחה

שאל וארץ1מ מיוחד ובי״1 מי

 מתנגד הגדור הדוב
■דידה • בוץ קפה מעדיו

 200" מערכת הזמנת לפי זוב״י מכון ע״י שנערך קהל דעת סקר
 קפה־־מץ ומעדיף כסיני לוויתורים מתנגד הגדול הרוב כי קוכע הארץ"

 וההצכעה האכילה השינה, כהרגלי שינוי אין סנדכיץ־חכיתה. על
לכנסת.
 ביום טעמון בקפה נערך הסקר

 0900—1030 השעות בין 24.6.75 שני
מרוא ארבעה של מייצג מידגם וכלל

 וכלב; גבינה עוגת יינים,
נטיית היא ביותר המעניינת הנקודה

 על סנדביץ־חביתה להעדיף הציבור
 לח־ על סומסום עם ולחמניה סאדאת,

 670/0(כ־ שהשאר בעוד רגילה, מניה
 סנדביץ־ מעדיף הכלבים) מציבור
משקית. בונזו על מהריצפה חביתה

א
75 ינואר

סיני ו־צ. נגב, החוף שפלת הפנימיים העמקים
27 — 42 25 — 33 22 — 31 24.6.75
29 — 43 26 — 33 24 — 33 25.6.75
24 — 27 21 — 30 17 — 27 26.6.75

75 יוני
לימוד שנות 48 לימוד שנות 16 לימוד שנות 8

11 0ס/ צלסיוס 56 0 36.40/״ בלבד מיץ
1.1 + 78 —6 לבנה גבינה

321 33.6 233.4 ומיץ גבינה
242 —56 0.6 רודס אבו
1 1.1 1 לימון עם תה

ה:ביאורים ל ב 3 ט
9 • :(באחוזים) הח׳זוגות

לסקר 75 יוני סקר בין השוואה א.

1 7 . 4 ם על גם בן, רי עג מ ם על וגם ה ד רו אבו־ ישראל. שבטי
7 . 3 ר בער תו ם על וי רי ב ע מ ד ה ה ל נ בוקר ארוחת של ההשלכות ניתוח ב.
4 . 5 עד ר ב תו ש על וי ר רו ד ב ד א ב ל ב הכנסה. רמת לפי מזינה,

6 3 . 5 ר איו ת א זה על לא לוו ל • זה עד ו הסק־ של השפעתו לבדיקת מידגס ג.
7 . 3 עה אין 0 ד

קרנה  בעליית התחשבות תוך הערבי, טור
בגליל. רק״ח של

לויתורים
באשכודות

המשך) - הפילו (הפילו,

.ילדים 12 לד היו אם :ועדה . . 
 תורשתית... מחלה או ועדה:
 חולת קטינה, רווקה, היית אם ועדה:

פרימיטי סתם או לב, סברת, נפש,
. בית . .
 מן יורדים כשאנשים ועכשיו, ועדה:

.הארץ . .
.מתמעטת והעלייה :ועדה . .
המדי־ בשכיל עשית בכלל מה :ועדה

נוצה במשאל הארץ אלוף
73396 דחק 45.895,הניף. 19.195, לחץ

ה ל ב ג ט
39 19—89 23 שאנן נרה .1
39 15—83 23 עכו בני .2
38 25-64 23 שפרעם ה. .3
24 36-57 20 שפרעם מ. .5
25 42—13 22 יסיף כ. .4
24 44—64 22 עכו מ. ,6
19 72—67 23 עמי בן מ. .7
18 65-39 22 חנן תל מ. .8
17 54 36 24 חיפה ב. .9
16 59-40 23 טמרה בני .10
15 61—30 22 סכנין ה. .11
10 83—30 23 • נעמן .12

בפעולה ואשזז ועדה
הפלה למנוע בנסיון

 ? אותף שגידלה נה
 פוריים, לאנשים זקוקים אנו ועדה:

רו ואת — יוצרים בונים, חרוצים,
 לקפה הלאומי. כמודל לפגוע צה
 עברי. ולד של נפשו את

 לד! תתביישי ועדה:
מתביישת) (אשה

 כשרה אותד מצאה הוועדה ועדה:
 צאת עד ללידה נידונה את ללדת.

נשמתך.
 טופח לאשת ניגש הרופא יוצאת. (הוועדה

 בין ביקור. ברטים לידה ומחליק כתפה על
לירות). 800 יום. כל 4־6

עילית נצרת
 כאן, גם — בעולם רק לא בחיינו, טובה חלקה כל על ״משתלטים

 מקומם את תופסים תחתית מנצרת ערכים תושבים תאמין, לא בגליל.
דן." גוש את לייהד והלכו נצרת־עילית את שפינו יהודים דיירים של

 שלו הדירה את ימכור כסף כשביל כבוד. אין היום של ״ליהודי
 מחירים מציעים השוק, את שוכרים הם לערבי. גם צבא־קבע בשיכון
בנצרת־עילית." אצלנו לשכת ובאים יותר גבוהים

 מי אבל — סובה שכנות יהסי בעד אני נכון, לא אותי תכין ״שלא
 סכסוכים כגלל הרי אחד. בבלוק שכנים כין שכנות יחסי על שמע זה
 שטיפחנו העמים אחוות כל עלולה הזבל הורדת או כמדרגות האור על

לאבדון.״ ללכת
 אלא התחתית, בעיר הדיור בעיות את לפתור להם לעזור ״צריך

 מייד העליה. קליטת בתחום לעצמנו שהועדנו באתגרים עמדנו שטרם
 בתור הם גם — ועובדי־תע״ש והפנסיונרים הצעירים הזוגות אחרי

חיכינו." אנחנו גם — שניים או דור שיחכו לשיכון.
— כאן לעבוד יובלו הם עילית, נצרת את כפניהם נסגור שלא ״מוכן

למטה." יחזרו שבערב רק בבניה. עבודה הרכה •ש
 לנצי ההגירה תפסיק לא אם אבל רדיקליים, פתרונות נגד ״אנחנו
 חומה לבנות נוכל ומנוסים. בדוקים באמצעים לנקוט נוכל רת־עילית

 זה גם ואם היאורה, הכנים־הזברים את נשליך הערכי, לרובע מסביב
לים.״ אותם נעיף .פשוט, — יעזור לא

אבן־זוארץ: מילון

מורת־רוח


