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 המסעדה של ה-ק.ו.ע כרטיס זהו כף
סציואנית — הסינית
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שמריהו. כפר

 אינטימי, משפחתי ארוע עיסקית, לארוחה
 ומיוחדת טובה ארוחה בו מקרה בכל או

ההרגשה... את לשפר עשויה

 סציךאף׳ אוף ״טייסט של .ע1.1ה-י כרטיס
 והטעם האוירה היחס, על בנוסף לך מעניק

 ואשראי 100/0 בת הנחה גם המיוחד,
החדשי). החיוב (בשיטת

 של ה-ק.ו.ע כרטיס לבעלי הצטרף
סציואף׳ אוף ״טייסט

במסעדה. פרטים

 סצ׳ואן אוף טייסט
 כפר-שמריהו מסחרי מרכז
052-70448:טלפון
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גבול יש
תוך מ ם ( ש קבוצת על־ידי שהושמעו דברי ל״ ״י ם במסיבת גבו אי תונ )6.9.82 עי

 לא החלטנו אך המלחמה. לכאורה-תמה
 כפיית הכיבוש, שאיפות תמו לא כי לשקוט,

 העוצמה ושכרון הכוח בדרך המדיניות
 הביטחון שר הממשלה, ראש של המטורף

 40״ על דובר שלשום כולה. והממשלה
 אנו היום זרים״, ״סילוק על אתמול ק״מ״,

 ״חיובי״ ומי ״שלילי״ לבנוני מי מכתיבים
 אתמול הסורים. עם המתח גובר בזמן ובו

 אומרים והיום הגליל״, ״שלום על דברו
הלבנון״ בבקעת התשה נאפשר ״לא

 אותנו תאלצו אל ללבנון, אותנו תשלחו אל
 ישראל מדינת על להגן נכונותנו בין להיקרע

 ובכיבוש במלחמה להשתתף הפקודה לבין
 את צבאית בדרך לפתור תכליתם כל אשר

 חדש״ ״סדר ולהשליט הפלסטינית הבעיה
 מפותיכם על מציירים אתם וכאשר בלבנון.
 טריפולי, נגד בבקעה, הסורים נגד חיצים

 אותנו תקחו אל עוד, מי נגד יודע ומי
ש כי בחשבון ל. י בו ג

הביתה! החיילים אח החזירו
הביט ושר הממשלה לראש המכתב על

 לקיים לנו לאפשר מבקשים ״אנו בו חון
 מדינת בתחומי המילואים שירות את

 עד חתמו לבנון״ אדמת על ולא ישראל
במילואים. וקצינים חיילים 360 היום

 חיילי 3 ונאסרו למשפט הועמדו כה עד
 סירובם בשל המכתב מחותמי מילואים

 אלי רב״ט סדיר, חייל בלבנון. לשרת
 שלישית מאסר לתקופת נדון גוזנסקי,

אשמה. אותה על

הצבאי! מהכלא המצפון אסיד׳ של המיידי שיחווום אה תובעים אנו
 לשיחרורם והמשפטי הציבורי המאבק *

 ״יש של דברה ופרסום האסירים של
 המשך לצורך להמשך! חייבים גבול״

תרומות, לכסף. זקוקים אנו המאבק

 המצטרפים מילואים אנשי חתימות
ית עמנו המזדהים אחרים ושל לפניה
תל־אביב. 4172 בת.ד. ברצון קבלו

גבול״ ״׳ש קבוצת


