
— מייסדו של ממישנתו —
 יתהלל אל

במפתח פיקסר
זוארץ ד״ר

הצילום״) ״יסודות (בספרו

כדאי? מה
ערבי שלום

ערביו. עם איש בדבר אישי, במיכתב אלין לפנות לי נא חרשה
 הבחירות, נושא את המחשיבה המרינה, בבל קיימים לך בידוע

 ן הונגריה״ יוצא יצביע (״ביצר הנבוך לבוחר המייועדים ירחונים
 ובו׳ הזולו״ לבן-עדות והקלפי ״אתה התימני״; הנבון ״המצביע

 תיקווה אנו הערבי. במיגזר החסר את למלא בא זח עלון וכד).
 איפוא לנו כתוב לרשותך. מעמידים שאנו המידע את לנצל שתדע
ובו׳. בני־מישפחתך חבריך, הצביעו כיצד הצבעת, כיצד

 בטוחים אנו בנצרת. ההצבעה לגבי החודש סקר בזה מצורף
ולא... מימצאיו, את לנצל שתדי

שלך
העבודה שר

 בנצרת שוק-הבחירות סקר
המעבדתיות הבדיקות תוצאות

תבונות
 המחיר
 איש ב־ססג

 סמ״ק או
עיר

האריזה צורת המיצרך

 נעים, ריח נאמן, אמין,
מר שירות לשימוש, קל
מובטח כזי

הרבה  עטיפה פלסטיק קופסת
מתקדמת/צעירה

ג מערך

 מעורר אינו גמיש,
 לכופף, קל בעיות,
מובטח. שירות

הרבה  במיכל אסומה שפופרת
מסורתי

2 מערך

 נכון, פיזור שושנים, ריזז
 שירות טוב, תרסיס
מעולה

כנ״ל  חיזוקי עם מיכל
מישרד״הפנים

מפד׳׳ב

 בלתי־ ריח חזק, גירוי
לשי אחריות אין נעים,

לת אפשרות מרכזי, רות
אי אין בהפעלה, קלות
מכון־התקנים שור

 שקיות של עירבוב
שונים מסוגים

רק״ח

החשבון! את אתה עשה

התנצלות
הא המועצה מטעם חוזר של העתק ולידיעתנו לידינו הגיע השבוע

 דיקלה, גבולות, בארי, אוהד, היישובים: את (הכוללת אשכול זורית
 הנתונים ובו ונחל־סיני), מג! מיבטדזיס, כרם־שלום, כיסופים, ישע,

:הבאים

 הנזק מהות הראשונה, הפעם זו לנו, נודעה החוזר ■קריאת מתוך
 השטחים יוחזרו אומנם אם למדינה להיגרם העלול העצום הכלכלי
שנים. במשך וחוסר־ידיעה, תמימות מתוך הטפנו, שלו דבר !לערבים

 המדינה, בפני הכנה התנצלותנו את בזאת מביעים אנו לפיכך,
ולכ ולצאת השטחים, החזרת של המזימה נוכח להתלכד לעם וקוראים

ומדינית. כלכלית עצמאות של עתיד לקראת נוספים שטחים בוש

הארץ״ 200״ מערכת

 הביטחון מועצת כינוס
 התיכון המינוח על לדיון

 ו אשי בהשתתפות
ואוצות־הבוית

יום־ביפור...״ ממילחמת מפתיע ״...יותר
מעריב

 ראש־ בתפקיד רביו יצחק של טוב ״...מישחק
בשר-החוץ...״ משכנע אלון יגאל הממשלה...

הקולנוע עולם
השרים...״ צוות של רעננה ״...הופעה

להיטון
של הטוטו בטופס 2 שרשמו המנחשים ״...לבל

הפתעה...״ נכונה הם
הספורט חדשות

יופתע!״ לא מי — שאג ״...ארי
אחרונות ידיעות

ישאג!...״ לא מי — מופתע ״ארי
הארץ

ק ל ח : ב תי מנו א ה
מביעה הממשלה

אחד) ה3(
אכזבתה את


