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 נלהבת הצהרה נשא הוא הכלכלית, נית
 1 ארצות- של השודדים הבארוני■ גופות

 ״שבדרכם אמר, להיות,״ ״יכול הברית.
 אמריקה.״ את ,עשר הם אבל גוויות, זרעו

 על דיברה והמפורטת המוצהרת כוונתו
 זה ואם ארה״ב. של אילי-הממון אבי-אבות

 של שאלתו על הרי עניין, שייך בכלל
 חניך הוא אם לב־ארי, גידעון המראיין,

בהן. השיב הישראלית, תנועת־העבודה
 הצהרתו ני מחייבים, והיושר ההגינות
 במצע תוכלל הורוביץ ח״ב של המוקלטת
הנ״ל. התנועה של הבאות לבחירות

קיריית־אתא כהן, משה
סדר זה סדר

 ן העולם (אנשים, לכתבה להתייחם ברצוני
 בתיאור והגזימה שהפליגה )2015 הזה

 תל- לעיריית שנגרמה הכספית ההוצאה
 ח־ על המודעות לניסוח בקשר יפו—אביב
הפתוחה.״ ״דלת

 זו, בכתבה על־ידכם שנכתב מה בגלל
 שהנהיגה הנוהג כי לציין, צורך רואה אני

חברי כל מקיימים לפיו העירייה, הנהלת

ת11''11111111 1■ 1 661ז
 טייס דולר, אלף 300 שו

 בינלאומי רשיון־טיס בעל
מחב אסירים 5 ושיחרור

 להרוג איימו אף הם ריהם•
-דרישי אם הערוב־ בני את

 8.4 אחרונות״ ״ידיעות
חיפה כר, גילה

2017 הזה העולם

ק1ד 4מ- למעלה איכות סיגריות מייצרת ב שנה 0

ר פרסים עקבסון ד־ ׳

שיפמן ראש־עיר סגן
עיקרון על עמידה

 פתוחה״ ב״דלת קבלת-קהל העירייה הנהלת
והצעתי. יוזמתי פרי היא — בו־זמנית

 בעת־ הקהל מתקבל שלפיו זה, נוהג
 כל על העירייה בניין בכל ובעונה־אחת

ול לתאם והמאפשר — ומחלקותיו אגפיו
ש נושא בכל בדבר הנוגעים פל את רשת
 ציבורי שירות הינו — האזרח פונה בגינו

 שהוא מכד לבד זה, ששירות אלא מבורך.
 ז הרגילים, שירותי-העירייה על להוסיף בא

 לבין הציבור בין ישיר מיפגש גם מהווה
נבחריו.
מח ראש-העירייה לישכת עובד כאשר

 על-פי הנבחרים שמות את לפרסם ליט
 מיקומם סדר על־פי ולא אל״ף־בי״ת, סדר

 שאין הוא סימן בעירייה, לבחירות ברשימה
 המערך של האל״ף־בי״ת את יודע הוא

 בכל יישמר זה שסדר הראוי מן הפוליטי.
 על העירייה. של הרישמיים הפירסומים

עמדתי. זה עיקרון
 רב״ בכסף ״שעלו גלופות על הסיפור

 לסמוך. מה על לו אין — לטמיון ושירדו
 בכל גלופות במאות משתמש הזה העולם
 ז (כמה לכם ידוע הגלופה ומחיר גיליון,
לירות). עשרות
ב לפגוע צורך היה לא גם כאן אולם
 אינם חברי-ההנהלה שמות שכן גלופות,

 בתוך ב״סדר״ מודפסים הם מהגלופה. חלק
ל למה — להגזים איפוא למה הגלופה.
הכתים?

 ראש־העידייה, סגן שיסמן, דויד
תל־אביב

צודרןת ם7עו7 טעות
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 יותר במכרות ״ט״□״ סיגריות
 יחד גם הסיגריות יתר מכל

 לכך- טובה סיבה ויש
ת ״ט״ם״ סיגרית מ א טובה ב


