
מכתבים
 שלא מדוע ■מרעיז־בישין. ושאר אלים

ו״ הטובים הדברים על ידווחו
 אולי זה, בסיגנון אליהם כתבתי אילו

 לתורי ■ממתין הייתי אילו סיכוי, ■לי היה
 צבי ישראל ד״ר או העצני, אליקים אחרי

 השולחים הוותיקים, הקוראים ושאר כנר
המת הנ״ל, בנוסח מיכתבים החופן מלוא

מייד. פרסמים
 עולם מול אל הדרך! זו לא לדעתי,

 שהשיג־ אוייב !מול ואל ואינטרסנטי, עויין
 שנה, ממאה למעלה כבר בו מושרשת אה
ב בשידור־ימעדכות, אלא סיכוי לנו אין

 וקיצ" צרי-אופק שיקולים על-פני התעלות
 במיעוט הפגיעה במחיר נם ולו די־ראות,

ומשמאל. ■מימין — הבלתי-מתסשר הקיצוני
ירושלים כהן, ייוסף

;מוותרים איג?ו
 אל״ בעיתון שפורסמה ידיעה בעיקבות

 הממי כוונת על ,25/1/76 .בתאריך אנבא
 2069ל־ קרוב בשטח אדמות להפקיע ישלה
 עכו, יד שעל אל־מכר כפר מאדמות דונם

רבי ביום בכפר המקומית המועצה זימנה
בהש שלא־מן־המניין ישיבה ,4/2/76 עי,

ס ובעלי־הקרקעות חברי־המועצה תתפות
בכך. הנוגעים הכפר בני

 מבעלי־ אחדים סיפרו ישיבה באותה
 ■נסיוךפיוס היה לאחרונה ■כי ■הקרקעות,

 בקשר מינהל־מקרקעי־ישראל לבין בינם
 עומדת שהממשלה קרקעותיהם להחלפת
 המיג־ בבעלות שנמצאת בקרקע להפקיע,

המו של השיפוט בתחום זמן ובאותו הל,
 המינהל אך אל־מכר. כפר המקומית עצה
 עושה ■הוא אין כי בטענה זו, הצעה דחה

עיסקות־חליפין.
 צעד בגינוי הסתיים המשתתפים כנס

ענ צדקת את להביא והחליטו הממשלה,
ה באמצעות הרחב הציבור לידיעת ייננו

הממשלה. ולמוסדות המקובלים, צינורות
 ב־ המתכנסים ■כל כי: נאמר בהודעה

 אל-מכד, כפר המקומית ■המועצה מישרד
 שנוגע ובעלי־הקרקעות המועצה חברי
 בעיתון שפורסם כפי ההפקעה עניין בהם

 הזמנת ולפי ,25/1/76 בתאריך אל־אנבא
 המודעה, קריאת ולאחר המקומית המועצה

 פיר־ מינהל־מקרקעי־ישראל כי נאמר שבה
 כמה הפקעת שתוכנה מודעה בעיתונות סם

 של שטח ומתוכם בגליל, דונמים אלפי
אל־מכר. כפר מאדמות דונם 2069

ומת הממשלה החלטת את מגנים כולנו
 שאינם כפרייו קרקעות להפקעת נגדים

 אל- כפר בני פלאחיהן, לפרנסת מספיקים
 ■התערבותכם, את מבקשים אנו ולכן מכר,

אד הפקעת נגד לצידנו לעמוד על-מנת
 כפר בני ואנו, לקיומנו. סמל -שהן מותינו

עליהן. מוותרים אנו אין אל־מכר,
מכר אל־ המקומית המועצה

השמאל של לאינטלקטואלים
 נביאי- מיני שכל נוראית, הדגשה לי יש
אימפו שהם או והימין, השמאל של הזעם

ולא אלה, לא מטורפי־מין. שהם או טנטים

קופל אברהם
בתי־ווחרושת אל

ומסו ;מלוכלך בית־יציקה לתוך ירדו אלה,
ומשגע. רועש לבית־חרושת או כן,

 י ■בשמנו ■הדגל את ■לשאת ■מהם ביקש מי
 לסולם גבנו את לתת מעונייניס לא אנו

 אם אך השילטון. אל ■מטפסים הם שעליו
שה במעמד־העמלים, מאוהבים כל־כך הם
 אלינו, וייחדו שלהם בתי־הקפה את נחו

לבתי־החרושת.
 אלא עלונים, חלוקת או הסתה לשם ולא

!להם נאמין אזי שנים. של לקדיעת־תחת
אנטוורפן קופל, אברהם

 לירות, מיליון חצי
הכל לא עוד חד.

 של המיוחדת ההגרלות מכונת בתוך חמישי ביום יתגלגלו מזל כדורי חמישה
 מהכדורים. אחד החוצה יקפוץ לחיצה ע״י הזהב. כדור יהיה מהם אחד הפיס. מפעל

 מיליון חצי בן הראשון לפרס ליי אלף מאה של סכום יתווסף הזהב, כדור זה יהיה אם
 של לתוספת ויצסבר השני לשבוע הסכום יעבור אחר, כדור זה יהיה אם י. ל

ל״י|. 700,000-. (בסה־־כ ליי אלף מאתיים
ל״י! מיליון של כולל סכום עד להצסבר הראשון הפרס עשוי כד
 גם הצטברות תחל הזהב, כדור בגורל יעלה לא רצופות הגרלות חמש במשך אם

 אלפי עשרות הפיס בהגרלת נוספו כן ל״י! 600,000 - עד להגיע עשוי והוא השני, בפרס
בזוטא. מיידיות זכיות

 ובהגדלת המיידית הזוטא בהגרלת ותשתתף פיס כרטיס היום עוד קנה
החדשה. הזהב כדור

עשד 111 יבז״ ד11גן/ * ^ תצוגת
השרותים המטבח,

יראו האמבטיה וחדר י? ,16
הפאר בדירות כמו ן| 8 אסלות, כיורים,

שבאירופה. 11 חרסינות, אמבטיות,
והחלומות הדימיון 1 •1 ואביזרים• קרמיקה

נעימה, למציאות יהפכו ̂ , ״11
ימן 11

איטליה. תוצרת פאר
אצל שתבקר לאחר ם מני ז ת מו חזו ל

קטן משה היבואן ,1 לבונטין
בע״מ״ 623978 טל. תל־אביב.
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