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 דמותו את לגבינו מוריד או מעלה הדבר
העיריה. ראש של הדיבורית

 פוליטיים אמצעים רפ״י בידי יש (ג)
את לפומבי להביא כדי שונים, ציבוריים

:נפלאים טעמים
 • שדה תות • פטל • מישמיש • אננס
קוקטייל • פרלינה • מוקה • תפוז

מ ע״ ב □,לממתק נצרת חברת שד בלעדית תוצרת
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 העתיד ארץ — עברון בועז
 יפלו לא ראשים — קינן עמוס

 ליאוש מעבר זעקה — בן־שלום בנימין
 ועידתו לקראת חדש כה — עמרי בנימין

לחוק מעל הראל איטר — גרשוני נחמן
ם כ ל ם א י ס יפהז״ ״אני — מ

זוהר) לאורי (תשובה
 הדוכנים כבל להשיג

אגורות 60 המחיר
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 יבלת 9
תאבוון,
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 לנו אין זה ולצורך העיר, ראש על דעתנו
 בהייו התעניינות לגלות ועניין צורך כל

דנן. במקרה כן עשינו לא ואף הפרטיים
ה את שהכינו הזה העולם כתבי (ד)
 השונים האישים את בוודאי יודעים כתבה

 היינו האמורה. הכתבה מאחורי שעומדים
 ימצא ואז העניין, את לבדוק לכם מיעצים

 ולמצוא לחפש יש המקור את כי בנקל
 של הפרטיים חייו בפרטי המצויים בחוגים

קרייזמן. מר
האח שאת אלה״, טרופים ״בימים (ד,)
 על להטיל מנסים סומרפין לפרשת ריות
המי לגבי האחריות ואת פרם שמעון ח״כ
 על יודע ומי אלמוגי, יוסף ח״כ על תון
 .** שליקר־ לפרשת האחריות את יטילו מי

 נמנעו אילו מרוצים היינו פדרמן־שפירא,
 בגבעתיים פניפנו את לשרבב הגורמים כל

כאלה. לפרשיות
גבעתיים רפ״י, מזכירות דוד, מתתיהו

כחירתית גיאומטריה
 שיטת לשנוי בציבור, הקיימת השאיפה

 יסודה אזוריות, לבחירות בכיודן הבחירות
 המפלגתי במערך הציבור שמואס במאיסה

 בבחירות שיש הטפלה באמונה וכן הישן,
 אישי יסוד אזוריות

 זה יסוד על העולה
הקיימת. בשיטה

 האזורית השיטה
 הייצוג את מעוותת

החברה, של הנכון
להת פתח פותחת

״גיאו של חכמויות
בחירתית״, מטריה

 גם לעוות ועשוייה
הגיאו החלוקה את

 משאבים של גרפית
הע על־ידי לאומיים

 גורמים של לאה
לדרגת ענייניים בלתי

ניכרת. חשיבות
 בבחירות היחסית השיטה על לשמור ראוי
 היחסית־ השיטה את להמיר אך לכנסת,

 שלמיטב ביחסית־אישית, הנהוגה רשימתית
 ובארצות ובאירלנד, בהולנד, נהוגה ידיעתי

 הבוחר יצביע זו שיטה לפי סקנדינביה.
מוע בעד אלא מועמדים רשימות בעד לא

 שיקבע. עדיפות סדר לפי אישי, באופן מדים
לבחי מהדרוש קולות ביותר שיזכה מועמד

 למועמד מתאים יחסי עודף יעביר רתו,
כ קבעוהו מנויים) ועדת (לא שהבוחרים

הלאה. וכך שני, עדיף
סיעת־ על־ידי זו עמדה באימוץ יש יתרון

 רפורמה לשאיפות היענות בה יש שהרי כס,
 המנגנונים של השליטה וערעור במימשל,

המפלגתיים.
עורך־דין, מינצר, שמואל

פתזז־תקווח
כתשובה לחזור המבקש בל

ב לעזור כדי הכל, לעשות יש לדעתי
 ).1525 הזה (העולם פרקש נחמן של שיקומו

 מבית- שיחרורו להיות חייב הראשון הצעד
 ככל מוקדם הסוהר

האפשר.
 כל אין כמובן,
 כי לדרוש אפשרות
 נחמן את ישחררו

 הדבר מיד. פרקש
 תקדים לשמש עלול

 אסירים לגבי מסוכן
 דומה. במצב אחרים

 תמיד לזכור יש אך
 חכמינו: דברי את
 לחזור המבקש ״כל

מסייעין בתשובה,
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פרלמוטר בידו״.
להת גם חייבים

 לו שנותרו השנים חמש כי בעובדה, חשב
 במיוחד מאד, ארוכה תקופה הן לשבת

 דף ופתיחת נישואין בפני העומד אדם לגבי
בחייו, חדש

ל כן, כמו חייבים, המתאימים המוסדות
 המקובל, בשליש המאסר תקופת את קצר

 בכלא ישיבתו תקופת את לפרקש ולהחשיב
המצרי.
 חייב השיחרור לאחר הכל. לא עוד וזה

 על־ עברו, את לשכוח לו לסייע הציבור
ובעבודה. בחברה בקליטתו וסיוע עזרה ידי

^ תל-אביב פרלמוטר, יורם
וכדורגל מוצארט

והס פירסום מכשיר הינו ישראל קול
מסכי כולנו כך על — במעלה ראשון ברה
מים.
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