
עבור שקלי□ 150
 שלך!- הסיפק

״סיפולוקס וכולל
ותוצחז־חוץ).

.201 סח־הסטריס קנ״ת בעת

 היש! הסיפון את לנו הבא
 שקלים 150 לך תיתן שלך

 מכשיר קניית בעת תמורתו
 -המכשיר201 סודהסטרים

 הגדול הבקבוק עם הגדול
 הגדולים. לצמאים

 15נד שלושה בחר
 שלנו, החדשים הטעמים

 בחינם! אותם ותקבל
 את הטעם אריזת לתוך השחל

 הפלאי-פם־פם- הטעם מד
 שתרצה, סודה כמה לך ויהיה

 באיזה שתרצה, טעם באיזה
שתרצה. ריכוז

ח

אצל: לקבל ניתן השקלים 150 את
 .111 מנ״מ-הראשונים גז נז.י.א.-שתתי אשדוד: .405/2 דרומית-האלמוגים מעדניה אילת:

ד-כהנא סלון אשקלון: ר- מכולת ;71 והפצה-הרצל סוכנויות אודיל שבע: באר .1 צהי ט  שו
שד׳ ים: בת מסחרי. ושותי-מרכז מרכוס עקיבא בניסינה: .31 השלום  ;62 העצמאות גלונוס-

 הרצליה: .25 סיוונית-ויצחן גבעתיים: .87 אלקטריק-בלפור שי ;33 ליפשיץ-בלפור בו כל
 רדיו ;44 אמבי-סוקולוב חולון: .36 המאור-הנשיא חדרה: .37 שוחמ-סוקולוב בו כל

ל-הפצה חיפה: .120 אביגדור-סוקולוב - ישיר ;39 העצמאות בע״מ-דרך ושווק אלו  לצרכן
 יבנה: שמואל. כנרת-קרית שווק טבריה: .59 פרימר-הנמל ;61 ובניו-החלוץ סגל פוסט; ציק

- צופי ;103 גירוו-יפת סלון יפו: .1 דוד-סירקין בן סופרמרקט יהוד: .6 יבנה פיזנטי-דרך פי  קו
אי- ירושלים: .69 ירושלים שדי  יהודה. מחנה ,3 לוי-השזיף שלמה ;336 חנות כלל, מרכז טברי

 אור נתניה: .720/24- יוסף בניאיברהים נצרת: בע״מ-נתב״ג. חשמל שניב-מוצרי לוד:
ציוןתקוה: פחח.1 למופת-סמילנסקי  רצפת:פרידמור-חייםעוזר;39סלוןברק-חובבי

 .50 פטמןמשה-העצמאות ;38 מולר חאיר-הוגו ברק אתא: קרית .70 גנון-ירושליס שאול
מרכז בו כל שמונה: קרית מסחרי. עובד-מרכז ניסים מלאכי: קרית  קיראון: מסחרי. טל-

 .22 תומר-הרצל סלון ;42 כהן-רוטשילד לציוז:יורם ראשון מסחרי. און־מרכז אלקטרו
 גן: רמת .84 המגדל-הרצל נברשות רמלה: .52 וקמפינג-בילו גז גזית-שרותי רחובות:

 ;33גרע-הכרמלי אפי אביב: תל .198 גולן־אחוזה מסחרי מרכז רעננה: .13 דנירמ-הרוא־ה
 שהרבני- ;2 ישראל מקוה שיינפלד- בית כלי ;7 סלומון - יהודה זקרי חיפה; דרך סטור- דרייב
 סניפי בכל שלום: בו בכל מסחרי. חקיה-מרכז סונר: תל התקוה. שכונת .14 אצ״ל

 הסופרמרקם. חנויות בכל השופרסל: חנויות בכל השק־ם:
ירושלים. ,24 שאול נבעת ר־ג; .2 כהן ד־ר סודהסמרים:
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לחיצות. בשלוש קל משקה :סטוים סודה
|נעסן1|שיפוי קרחון | אמת

כין] ־״*
ך ם כ

חיוב■ □□,ביצוע
 המושבה על קרא הוא

 ומגיב כפר־תבור, האחות
)2292 הזה" (״העולם

ב משהו המבין הצד מן כצופה
 לקבוע, מבקש הנני המקומי, שלטון

מעל הרבה הנה כיום שכפר־תבור

ל לתשתית, הנוגע בכל הממוצע
 זאת החיים. ולאיכות ציבור מוסדות
ו לאיר בהחלט דוגמתית מושבה

לפעול. צריך כיצד
 מועצת ראש גולדמן, מיכה מר
 חיובי בצועיסט הוא תבור׳ כפר

נוש בעטיו המילה. מובן במלוא
 פיסגות אוויר הכפר תושבי מים
הביקו מוניציפאלי. טוב כל של
 לעמוד יכולה אינה ישנה, באם רת׳

בשטח. לנעשה יחס בשום
רב״, כי ל״צערי לעשות. מד. אין

 ש־ מהמערך מועצות ראשי גם יש
למדי... מוכשרים הינם

שליטא, כני ״כ ח
מנחמיה המקומית המועצה ראש

• • •
ל ע הנס ב

 של הטרי לח״ב אירע נס
גרנות. אליעזר מפ״ם
ממכו שיצא אחרי דקה
 ברב- קטיושה פגעה ניתו

בליל אותו וריסקה בו
 חזן, ביעקב פגש גרנות ח״ב

 סיפר שבוותיקים, ותיק מפ״מניק
אליעזר, אמר: וזה סיפורו את לו

חזן ״סוציאליסט״
סוציאליסט היה

הכו ליד תפילת־הגומל אמור לך
ב שמע גרנות ה״סוציאליסט״ תל.

כו מפ״ם והתפלל. הלך רבו׳ עצת
ב עימו יחד בוודאי, התפללה, לה

 היסטד מהפד כמעט :הנשגב רגע
רי!

 שנה 45כ״ לפני כי להזכיר כדאי
 סוציאליסט עצמו, חזן אותו זה היה

 . ב* פירסם אשר חת, ללא ולוחם
 הנוראים, הימים בעצם דאז, דבר

ה נגד מאמרים חמישה או ארבעה
 ונוקב חריף ביטוי נתן בהם דת,

המשוחררות. החילוניות לדיעותיו
* הנביא: ישעיהו כדברי והיום?

. חזן יעקב למישור״. העקב ״והיה

 דומה ומטמורפוזה בתשובה חזר
 כמדומני. כולה, מפ״ם על עוברת

תל־אביב סוכול, יצחק

 ראש- וותיקה במושבהה
שי את קולטים לא פינה
הישרא הטלוויזיה דורי
לית

 ראש־ תושבי מטה, החתומים אנו,
בג העבריות המושבות אם פינה,
 ארוכים חודשים מזה חיים ליל׳

הטל מבחינת כי הקשה, בהרגשה
נח אגו אין — הישראלית וויזיה
ישראל. מדינת לאזרחי שבים
 אנו אין ארוכים חודשים מזה

היש התחנה שידורי את קולטים
 אותם קולטים או — כלל ראלית

 גרועה בצורה מאיתנו) קטן (חלק
במנרה. המשדר מן ומשובשת,
 ראש־ תושבי של פניות עשרות

המנה אל ובכתב, בעל־פה פינה,
 השידור, רשות של הטכניים לים
 נענו התקשורת, משרד לאנשי וכן

מקול ,המשדר בנוסח: ושוב שוב
 ,תנסו שבוע/ תוך ,יתוקן קל׳!

לע מה ,אין אחרת׳, מתחנה לקלוט
תשובות. באלה וכיוצא — שות׳

ה הטכנית הרמה מול — מאידך
 (אם הישראלית הקליטה של עלובה
 את מצויין קולטים אנו — בכלל)
 אנו שכנינו. של שידוריהם מיבחר

ש אלה כגון בזמנים אם שואלים
 לא בגליל, מזמן לא עלינו עברו
 שידורינו את לקלוט לנו מגיע
האו תעמולת את במקום — שלנו

תחנותיו. מיגוון על יב
 הרי — זה עגום עניין ולסיום

 את לתשלום האחרון בזמן קיבלנו
 נדרשים אנו בהם האגרה, טופסי
 אין שאותם שידורים עבור לשלם

קולטים. אנו
ראש־פינה תושבי

הזדע ההסתדרות ראשי
 טיסות לבטל מהכוונה זעו

ה בגלל בשבת ״אל״על״
 והקורא בעובדים, פגיעה
מזדע אינם מדוע שואל
שלו במיקרה זעים

 שקראו אחרי הזדעזעו לא מדוע
 107,30 משתכר שאני בעיתונים

 בערך שהם ברוטו, ביום שקלים
 28 אחרי בחודש, נטו שקלים 2000
 בבית־החרושת כפועל ותק שנות

 נמוך זה שכר פרומין. לביסקוויטים
)16 בעמוד (המשך

נוראי□
 ראש־הממ- על אמר מי

 הדברים את שלגו שלה
הללו? הנוראים

 שבאצ״ל בבגין, ״...והיפוכו
 ,אי-אי-אי׳ בבחינת היה לא

אח היו שם הקובעים כי כלל,
 ואירגנו שתיכננו אלה רים,
 — כשהוא הבריקדות, על ועלו
 אותו לייצג היה תפקידו עיקר

בחוץ...״

רוזגב־ הרצל ד״ר הכותב:

רוזנכדום עורר
אי־יאי־אי

 אחרונות, ידיעות עורך לום,
.1981 באוגוסט 7ב־

דהן, אביגדור
ביאליק קרית

ה אין ט קלי

ד אף ה א א ק□ ל
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