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להשיג
 המרקחת בבתי
בלבד

מציאות... שכולו חלום ־ ׳ ״קיסרית
היום מטרדות ומרענן מרתק מקלט

ב קאונטרי ״קיסרית״ א ד ק
מזמין

אינפלציה שוברי במחירים צמרת לכייף
ם 6 מי ת 5ו־ י ו׳) יום עד ,א (מיום לילו

מלא פנסיון פנסיון חצי בוקר ארוחת
ל״י 5475בבונגלוזוגי יחיד ל״י 4835 ל״י 3985

ל״י 17,510 ל״י 15,472 ל״י 12,753 נפשות 4 בת משפחה

ם 3 — ארוך שבוע סוף מי ת 2ו־ י א׳) יום עד ו׳ (מיום לילו
מלא פנסיון פנסיון חצי בוקר ארוחת

ל״י 2576זוגי בבונגלו יחיד ל״י 2276 —

ל״י 8243 ל״י 7283 — נפשות 4 בת משפחה

מע״בז כוללים המחירים
 הים אל צופה קיסריה, בלג שוכן ״קיסרית״ הנופש כפר

 * וכדורעף כדורסל כדורגל, מגרשי * טניס מגרשי * שחייה בריכות וכולל:
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מעולה. קולינארי
טק ן* :רחב פעילות מיגוון ב,,קיסרית״  * לילית רחצה * סרטים * דיסקו

צמרת. אמני שבת ובליל הבריכה שפת על בר-בי-קיו
).03(450111 טל. ״מזנק״, ),063(61619 טל. ״קיסרית״, פרטים:
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אנט־־זי׳צמן

 את מנקר רייך הקורא
 יחסו על חזה״ ״העולס

וייצמן. לעזר
 טעם מה לי ברור לא לצערי

תדמי את לבנות שבועונכם מצא
ב כמושיע וייצמן עזר של תו

השלום. מחנה וכמנהיג פוטנציה
 דחף מישרד עם בשיתוף וייצמן,

 לעליית העיקריים מהאחראים הוא
ל היקנה הוא לשילסון. הליכוד

 ובכך וסימפאטי צעיר דימוי ליכוד
 באשר הרחב. הציבור את הונה
הבול שתכונתו דומה עצמו, לאיש

היא שלו, האישי לחן פרט טת,

 לרמזי נגרם אשר לעוול ציבור
 זאת עם ויחד העתיקה, מעכו ח׳ורי

 כמודינת- ישראל של הטוב לשמה
 שהוצא הריתוק לצו כוונתי חוק.

 מר הצפון, פיקוד אלוף על־ידי
 על נאסר לפיו בדגל, אביגדור

 החל ביתו את לעזוב ורודי רמזי
 וכן זריחתה ועד השמש משקיעת

שי במשך עכו העיר תחומי את
 זו בתקופה רצופים. חודשים שה

 במיש־ בוקר מדי להתייצב עליו
טרה.

 מנדטורי חוק על מסתמר הצו
 ,1945 משנת ובלתי־אנושי נוקשה
ב פוגע הוא הכלח. עליו שאבד
ב האדם, בחירות ובראשונה ראש

של המוסריים וביסודות דמוקרטיה

אכיכי* אלי
הליכות׳׳ ונעים נחמד ״אדם

 ועקביות. יציבות וחוסר רדידות
 היא שלו היחידה היציבה המטרה
 כשרות ולכך ראש־ממשלה, להיות

הדרכים. כל
יש בעיתונים לאחרונה עיינתי

 שבג־ נץ אותו מוצא ואני נים
 בגין שבממשלת כנראה צים.

 ולצורך ממנו נצים שיש הרגיש
 חישובים ומתוך עצמית הבלטה
הפו בעמדה לנקוט החליט שונים,

 לליברלים. פזילה מתוך כנראה כה,
 ל־ מגיע היה שאם לנו ערב מי

 עורו את משנה היה לא שילטון
 הגווארדיה בעיני חן לשאת כדי

ז בהרות הוותיקה
 את הופכים היציבות וחוסר החן
 יכולתו מבחינת למסוכן, וייצמן
 ש־ תקוותי המונים. אחריו למשוך

 לא דחף מישרד בשיתוף ווייצמן,
 של ההונאה מיבצע על יחזור
 לשיל־ להעלאתה יתרום ולא 1977
הדשה. פוליטית מפלצת של טון

מה למדה שדעודהקהל נקווה
 של בפח יפול לא והציבור ניסיון

 של יצירתם פרי סינתטיות, דמויות
יחסי־ציבור. להטוטני

רנות-גן רייך, אלי

ח*יה!אמ הגשר
 נגד הריתוק צו יבוטל

מעכו. ח׳ורי רמזי
ה תשומת־לב להפנות רוצה אני

מבויימת. בתמונה *

 על חרפה ומטיל ישראל, מדינת
 חסר־רחמים חוק ואזרח. אזרח כל

המ קום ערב אותו הוקיעו אשר
 שר וכל בארץ הציבור ראשי דינה
ב והמישפט הצדק החופש, אפי

עולם.
 ידוע ח׳ורי רמזי כי לציין עלי

 יותר במשך הציבורית בפעילותו
ב כחבר בתפקידו שנה, מעשרים

 היהר העיר עכו, עיריית מועצת
 מעוניינים כולנו אשר דית־ערבית

 משותפים לחיים דוגמה שתהיה
 ר מוסלמים יהודים, בין ולידידות
נוצרים.

 ח׳ורי רמזי של הגדול ״חטאו״
 שייך היותו בעצם כנראה, הוא,

ה למדיניות המתנגדת למיפלגה
ב לגיטימי שהוא חטא ממשלה,

 רמזי מתקדמת. מדינה בבל החלט
 ישראל נגד פעל לא מעולם ח׳ורי

 ליבו בכל שאף אלא היהודים, או
 וטען זה לצד זה בשלום שיחיו
 כל קודם, אחת שעה יפה כי תמיד

חזקה. ישראל עוד
 נגד פעל ח׳ורי ורמזי היה אבל

 דרך שקיימת דומני המדינה, חוקי
 להעמידו וצודקת נאורה מישפטית

 אחרת הגנה, זכות לו ולתת לדין
מת בחולשתה כאילו הדבר נראה
 תקנות מאחרי הממשלה חבאת

 עושה ואינה מפוקפקות מנדטוריות
 אינו זה עניין אזרחיה. עם צדק

 באשיות ופוגע טוב רושם עושה
 העמים ובשני בנורמליזציה הסדר,

 יחדיו סוף־סוף לחיות השואפים
בשלום.
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