
מכתבים
)8 מעמוד (המשך
 הבשורה הבחירות. לפני צעירים לזוגות

ה לזוגות שם מודיעים בדבר. פורסמה
 חולון עיריית כי חולון תושבי צעירים

 עם בתים יבנו עובדים שיכון עם יחד
 המחיר מה צעירים. זוגות עבור דירות

ז דירה כל של
מש לקבל יוכלו הזוגות !ל״י אלף 80כ־

 לי. אלף 40כ״ של כנתא
יפה?

כל־כד! לא
 40 את הצעירים הזוגות יקחו מאיפה

 לשלם עליהם יהיה כשמלבדם הלירות אלף
 ? ל״י אלף 40 יש צעיר לזוג ? משכנתא גם

 לזוג עשירים! עסקנים של לבנים אולי
כזה. סכום אין עמו, של צעיר
 שלומנו אנשי עבור היא שהבשורה כך
 בצה״ל ששירתו צעירים זוגות עבור ולא
צדדיים. הכנסה מקורות להם ואין

נתניה פראמנט, מאיר
איכות ■

הסכיבה
 משמיע אילון, פינחס חולון עיריית ראש

 מטוסי רעש נגד זעקה קול פעם מדי
 המראתם מסלול את להרחיק ודורש הסילון

 הוא אך מאוד. קל זה המגורים. מאיזורי
 בתי־ לפתוח תריסים ליצרני איפשר עצמו

הנמצא סוקולוב ברחוב רעשניים מלאכה
תעשיה. באיזור ולא מגורים, באמור

).132 ,121 ,115 מספר בבתים (למשל:
דומה האלומיניום מוטות ניסור רעש
ו רופא־שיניים, של מכונת־קידוח ליללת

 כבר המטוסים. מרעש כמה פי גרוע הוא
 לבריאות. הרעש שגורם הנזק הוכח מזמן

אי לשיפור שנאבקים ובשעה זאת, למרות
 חולון, עיריית ראש מרשה הסביבה, כות

מגורים. ברחוב תריסים תעשיית
חולון ישי, ז.

חכרים ■

זואדץ למען
 ומתקרבות, ההולכות הבחירות לקראת

2 לאנשי מציע אני 0  להשתמש הארץ 0
:בסיסמה

 זוארץ. חל״ם — הצביעו
זוארץ. מלכיאל למען חברים

אשדות־יעקב קורא,
חיילת ■

שכחה
 שכחה והיא חיילת, טרמפיסטית, לקחתי

 חופשית. נסיעה של המצורפת התעודה את
ה־ בין הפופולארי העיתון שאתם מפני

ד־1ק בכל אג .  י
: פרט

ת א.  ס־גצפהויוול־איד

 ל־א־לת ■הב ין 11־0 נ.
סיני במרחב .ג

גומל שרה של התעודה
החיילים בין פופולרים

התעודה? תוחזר באמצעותכם אולי חיילים,
 קריית־מוצקין אוהד, נהג

 והיא גומל לשרה שייכת התעודה #
 לקבל כדי המערכת עם להתקשר מתבקשת

התעודה. את
מעות ■

קמגה
 על ״תמרור" ,1881 חזח״ ״העולם

 העיתונות פעיל של יום־הולדתו
לוין. דב גרוניסלב הפריודית

 יום־ את שציינתם על לכם מודה אני
 שעבורי קטנה טעות טעיתם אך הולדתי.

 בן ולא 67 בן אני משמעות: רבת היא
שכתבתם. כפי 65

תל־אביב לוין, דכ כרוניסלב

ת ד ו ע ה ת ע סי ת נ י ש פ ח
ד לחיילות) ב ר נ ס ד מ נ

השם.

 שולמה המסווה

ל שרה מ ו ;,סמל;/;׳וג

1883 הזה העולם12


