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שכבת המתכרסים דשן ועונג עד למחיר של
— 120.ל״י לארוחה לזוג במסעדות פאר
על חשבון האוצר על־ידי הגשת החשבון
המאושר וקבלת תמורתו ,על סמן אש״ל,
כיבוד אורחים ,ובו /ז.א .על חשבון משלם
המיסים באופן ישיר — וגם בצורה עקיפה,
על חשבון מם ההכנסה באמצעות סעיף הו
צאות מוכרות הפטורות ממס הכנסה.
אלה וגם אלה הינם פקידים בכירים ,אנשי
חברות ממשלתיות ,קציני־צבא גבוהים ,וא
חרים — וגם אנשי עסקים ,מנהלי חברות
מסחריות ,מנהלים מהסקטור ההסתדרותי,
בעלי תעשיה ,פרקליטים ,עתונאים ועצמ
איים אחרים .רבותי ,היכן ,בהקשר לעיל,
סיקור חשבון הביזבוז השנתי הפנטסטי
המתקיים בעתיה של ממלכת פקידיסטאן
החולשת בממשלה ובהסתדרות — ביזבוז
אשר ימשיך ויתקיים במתכונתו הנוכחית
ויהי מה? אנא ,גלו עפר מעיני הציבור
וידע ״העם הזה״ להבחין בין טפילות ועבו
דה ,בין תועלת ומקסם שווא.

יוסף רוט,

תל־אביב

 ₪מי
זולל ץ
ב־ 28.8.70באה עיתונאית שלכם לראיין
אותנו בקשר לכתבה שהופיעה בשבוע
שעבר )זוללים על ח ש בונן ,העולם הזה
 .(1772השיחה נסבה בעיקרה על השפעת
עליית המחירים הכללית האחרונה ועל על
יית המחירים שלנו .בכתבה הופיע שאנחנו
טענו כי עקב ירידת מספר הלקוחות ה
כללית בכל המסעדות ,אנו משתדלים לס
פוג את עליית המחירים למרות העלייה
האחרונה.
נהפוך הוא :אנחנו משתדלים בזמן הא
חרון להוריד את המחירים ומשתדלים שמי

נחמיאס
חיר הארוחה לאדם לא יעלה יותר מ־—15
 20ל״י .לא טענו מעולם ,כי בזמן הגאות
היו המחירים אצלנו  40—30ל״י לאדם.
כן טענו שחלק מהלקוחות לוקח קבלות,
אבל יש רבים שלא לוקחים קבלה על חשבון
ההוצאות.

אברהם נחמיאס,

בעל ״טריאנה״ ,ת״א

מה פתאד□
;זיפה ?
בעיתונכם )העולם הזה  ,( 1716בכתבה
הנדזזלח — נ א מנו ת לתפקיד ,אני מוצא כתוב
בשמי כאילו אמרתי ש״נדמה לי שדוד מילר
ואהרון פרי קבלו נזיפה ,אבל אני אברר
את הענין סופית.״
אני מכחיש כי אמרתי זאת.

משה פלבר,

דובר
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משרד

האוצר,

ירושלים

עצה

טובה
לחבר׳ה שסחבו את מכוניתי — דחילק,
מספיק .אתם כבר נוסעים במכונית שלי
)ווקסהול־ויקטור אפורה ,מספר 974־(210
שבועיים — לא הגיע הזמן לקחת מכו
נית אחרת ?
אינכם צריכים לטרוח להחזיר אותה .רק
צלצלו אלי למספר  — 848039ואני אבוא
לקחתה.
נפתלי ארבל ,חו לו!
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