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פנעו

זזד־פעלדתו הזדמנות
לבניה מאושרים מגרשים

 ביותר הטובים ובתנאים במחיר
בישראל

בלבד! מגרשים 4ל- מבצע

!11 - בצפת
לכנרת מרהיב נוף ומרכזי, מצויין מיקום

במזומן! בלבד דולר 4,750
 שווים תשלומים 12ב־ היתרה

 תשלום כל דולר 500 של
 יציג שער לפי בשקלים התשלום

טאבו + פרטית קרקע • מע״מ כולל המחיר
 44 אלנבי ת״א, בע״מ ופיננסיים מקרקעין

 ,09.00-13.00 בשעות 03*658826 טלפון:
16.00־17.30

067־71530 רוזן מר אצל בצפת
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בטלפיו מודעות
ם לכל תוני ע ה

י ס י ט ר כ ב אי ^ שר רי א חי מ י ב ת כ ר ע מ ה

^ ■וםראפרט ן1י ז*ו0**סוז**ז1 01*68$ 0108 ויזה15*4£11ז0

ה - תשלום ללא ת.ר. שרות במקום חופשית חני

ס
ם ו ס ר ל פ א י ד י א

ו גבירול אבן רצוף 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, סו

03־227117/8

מחירון
דירווד

ג מדריך סוו רי מ חי מ ת ל רו ת די שו  חד
ם. לפי שובי ת בצורה מציג י תי א שוו  ה

רי חי ת מ רו ת של די ה חברו בכל בניי
הארץ.

הופיע
ד מ עו כני לנלכירה ו דו ם. ב ני תו עי ה

.03-337056 ״גד", הפצה:

 )22 מעמוד (המשך
ההו של והאוניברסלית הקלאסית

 החילוני הציבור והטעיית מניזם
 ההומניסטי באירגון כחברה הישראלי.

 ותתנגד אגודתנו התנגדה הבינלאומי,
 הומניסטית״ ליהדות ה״אגודה לקבלת

 הבינלאומי. באירגון כחברה מדטרויט,
תל־אביב חסון, יצחק

 שר ספינקסו
קודח

קץ. בשדייך קיץ קיץ,קיץ,

לדורזח בביר.
 גוויה למראה אדישים נעשינו

מכוסה
 שסועה. לרגל •חובשי לקריאה

 בתמונות לצפיה סבלנות חסרי
בנו. את המספיד אב

 השמות, לשמע אטומים הפכנו
 הגיון. חסרי שונאים, מתנשאים,
 פגז של מכוחו מתפעלים

מתוחכם,
 לטווח רק ומביטים בורחים,

הקרוב.

 קרה, זה איך ששואל מי יש אולם
 הזולת״ רגשי את מבין

 גאווה, תחושת שזוכר מי יש
בבושה. החלפתה את וכואב

 נראה — אותנו שונאים •הם
להם״

 מחריד, בעוורון מכריזים
 לשתוק, מהצד, להביט ועלינו

להבין.״
 מסוכנים, מגדים נקרא אחרת כי

מתוסכלים. יותר תחוש

 הטעות, היכן מחפשים המבוגרים
 לשנות, כיצד מחפשים הצעירים

 או לחדל בורחים אחרים
 חש אחד וכל קירות לקליפת
 ללא ויכוח של בדידות בדידות.

 פנים בץ הטובעת בדידות טעם,
 מידי החולפת בדידות אדישות.

הסיס מתנוססות כשבכיכר פעם
 תבוסתנית, שאני תאמרו אז מות.

 אני כי המירי* על יתר רגשנית
 מהסיפורים לישראל מתגעגעת

אבא. של
תל-אביב ברסק, גבריאלה

שהובלטה* פגישה
מותקף השני נרצח, האחד

 של העקשנית מילחמתו למרות
 החליטה הטבע, בנחמות שר־הפנים

 שעון־קיץ. להנהיג הממשלה השבוע
 הד׳׳ר של המדעיים נימוקיו כי נראה,
 מתמוססות אתניים על נפלו בורג יוסף

 על השמש של ניצחון עוד ומלוהטות.
הישר. השכל
 הת?ו־ בישראל. קרה לא זה לא,
 של הקודחת לשמש שנכנעו סתנים

 מצריים. ממשלת חברי אלא אינם יולי,
 יודע שאינו דור קם מסתבר, בקאהיר,

יוסח. את

 זהבי, לידי היבולים את למסור
 זהבי אירגון-מישפחות־ברוכות־ילדים.

 מישפחות 80,000 בשורותיו מונה
 את למכור ניתן שלח ילדים, ברוכות
 סמלי. במחיר או המחיר, בשליש היבול

 ולא השופע, היבול מן העם נא ישתכר
חפירות. את ישרפו

 ידי על יתנהלו והמכירה ההובלה
מתנדבים. אירגוני

 צימוקים, לעשות אפשר מהענבים
 לעשות אפשר חפירות ומשאר

שימורים.

ינואר בסוף ואבנרי ערפאת פלד, סרטאווי, *

הטבע וחוקי בורג
נכנע לא נכנע, לא

 וממשלה באה ממשלה דבר. אץ
 אך — הולך וקיץ בא קיץ חולפת,

מולך. לעולם בורג הד׳ר
תל-אביב חן, מרים
• • •

 בץ איזון
ואדמה אדם

 להקדיש מבקשים הקוראים
 לידיעה מחשבה של רגע

•צפו בעיתונות: שהתפרסמה
 אלפי עשתת השמדת יה

 פימת יבולי של טונות
וירקות.'

 מבורכים יבולים היו האחרון בחורף
 וירק. פרי שפע הניבה והאדמה ביותר,

 השמדת על ישתוק הציבור האם
אדירות? מזון כמויות
 ברוכות־ילדים מישפחות אלף 80

 והיו הפרי, באכילת להרבות יכולות היו
השי היבול. כל את לספוג יכולות
 מאחרי העומדים המיסחריים קולים

 לשכל מנוגדים בריא, מזון השמדת
 והברכה, השפע לחוקי ומנוגדים הישר,
עקרת־בית. לכל כידוע

 הכספיים־ השיקולים לנו ידועים
 לחוק בניגוד פד* הפועלים רווחיים
 ואלה ואדמה: אדם בץ האיזון

השיקולים:
 גודל בגלל השוק מחירי הורדת •

ההיצע;
והשיווק. ההובלה יוקר •

 משכילה אינה המערכת אם אכן,
 הצעה הנה השפע, עם להתמודד
פרקטית;

ח תו דייד

ם אי ר קו ה
 מים־ השילחים קוראים

 לנפח מתבקשים תביהס
או לכתוב בקצדח, אותם

 ברווח במכונת־בתיבח תם
ל  בלבד' חאחד צירו ועל מו

 תינתן עדיפות חנייד. של
 לטיב־ תמונות למצרפים

תביחב.

 השמדת על לאסור יש לדעתנו,
בכנסת. חוק באמצעות המזון,

 אמיר אלפרין, ויהודה ציפור
 זיכרון קורן, ורות יואב צייגר,

 הדסה נוישטדט, רחל יעקב
 סולצ׳ינר, ברוך חיפה ארבל,

 גני-תיקווה, יעקובי, עדי כרמיאל,
תר, וחווה יצחק אברחמי, ורד  ב

תל־אביב.

כדאי? היה
 להבליט צריך היה לא האם

 מנהיגי עם הפגישות את
אש׳ףז
 מודעות מופיעות אלה בימים

למען הישראלית המועצה מטעם

ראררגיים במיוחד
 יפהפיים, סיאמיים חתולים

 ולחובבי פפי> (האש בסט כלבי
 — מאסטמה הסובלים כלבים

שער). מקסיקנר(בלי כלב
 בעלי צער באגודת להשיג

 סל. יפו. 30 סלמה בישראל, חיים
.03־827621

 תחת ישראלי־פלסטיני, שלום
 רע באש״ף •המרד הכותרת

לישראל״.
 מילה לכל מסכימה אני

 השאלה אלה. במודעות המופיעה
 עשה השלום מחנה האם היא,

 עובדה זה? קרע למנוע כדי מספיק
 מהוני עם הפגישות שהבלטת היא

 — וסרטאווי חממי — אש״ף
במותם. הסתיימה
 כותב )2382(הזה העולם בגליון

 עם ההיסטורית הפגישה על העורך
 לפני הנצורה בביירות ערפאת

 מצין: הוא השאר בין שנה.
 בימים ערפאת על •ההסתערות

 פגישה בגלל השאר, בין באה, אלה
זו.״

 להירהור מקום כאן יש אולי
 הפגישה, של כדאיותה על מחודש
באש״ף? תוצאותיה בגלל דווקא

רמת-גן. גרינברג, אפרת

מכחכים

2394 הזה העולם24


