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 מיזרחית, ארץ של פירסומת לישראל
 בראש* מתריש־ד,אוזניים הרעש מן לחדול
 שפנו האזרחים מן רבים שאלו ?״ חוצות

לעירייה.
 לעשות מה ״אין העירונית: התשובה

 הם כמה עד להם להסביר מנסים נגדם.
 הסביבה, ובאיכות החיים באיכות פוגעים

 עסקים, אותם *שמנהלים כמו אנשים אבל
 הללו.״ המוזרות המילים את מבינים אינם

המח הצו. מעכב הפכים מישרד
 תל־אביב, בעיריית הסביבה לאיכות לקה

 ה־ אל פנתה האזרחים תלונות בעיקבות
 עורך־הדין העירייה, *של יועץ־המישפטי

 מפקחי- שמונעות הבעיות את ורשובסקי.
 אותם בעלי בגד דו״חות להגיש העירייה

 עורך־הדין הסביר מחרישי־אוזן, עסקים
 ״אותם :היועץ־המישפטי עוזר לפיד, יצחק

 אי- אי־לכך, רישיון. טעוני אינם עסקים
 מה על וחוקי רישמי באופן לפקח אפשר

מפ כלומר, חנויותיהם. בתוך עושים שהם1
ה מן גבוהה בעוצמה רמקולים עילים

מקובל.
 במישרד־ המישפטית למחלקה ״פנינו

 זה, בנושא צו שיפורסם בבקשה הפנים,
תק למכירת חבויות בעלי מצד הרעש של

 זמן כבר נמשך העניין וקסטות. ליטים
 אל וגישנות חוזרות פניות ולמרות רב,

הצו.״ הוצא טרם שר־הפנים,
 ״בינתיים,״ לירות. 100 עד דו״ח

 איכות על המפקח קרלינגר, צבי סיפר
מגי ״אנחנו תל־אביב׳ בעיריית הסביבה

 מרעישים, עסקים אותם בגד דו״חות שים
 על בעיקר אחרים. דברים מיני כל על

וחוס למידרכות גם פולשים *שהם העובדה
 זה. רק ולא להולכי-רגל. המעבר את מים
מ מציבים הם האדירים הרמקולים את

 את נשיג •שלא עד אבל לחנות. חי?
נג לעשות נוכל לא ממישרד־הפבים, הצו
 אותם בעלי דראסטיות.״ פעולות שום דם

 מפידיונם להפריש כבר התרגלו עסקים
קנסות. לתשלום לירות, עשרות כמה היומי

 ביום לירות מאה לשלם לי איכפת ״מה
 חייך מיסים,״ במקום זה ? לעירייה קנסות

המר בתחנה קסטות למימכר חנות בעל
כזית.

 מיסים, המשלמים' תל־אביב אזרחי אבל
בינתיים. סובלים

הסברה
ומונב־רוח בירה

 להתקדם שואפים
ובהצלחה במהירות למדו
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 אנגלית ו/או עברית
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שלום.
ך אינ שב ה אי ילדך כי חו כ  לגדול ז

ך חנ ת ה ל שראל? ו בי
 ארצה חזרה בעת הסיוע אפשרויות בדבר פרטים

ם הקרוב העליה שליח אצל לקבל תוכל קו מ  ל
שבים הועדה באמצעות או מגוריך ם לתו  ת״ד חוזרי

ירושלים. ,7384

נוודאו בקרית חדש רובע מאכלסת ־ ופיתוח חברת..שיכון
 כבר בנתניה נורדאו בקרית החדש ברובע דירות 250

 בסה״ר בקרוב, יאורלסו נוספות דירות 100וכ־ מאוכלסות,
ל״י. מיליון 150כ־ תעלה והקמתו משפחות 1000כ־ ברובע ימרו

 במקום כי מסרה זה רובע המאכלסת ופיתוח״ ״שיכון חברת
 יושקעו בהם נרחבות, סביבתי ופיתוח תשתית עבודות נעשו

ל״י. מיליון 15כ־ הפרוייקט סיום עד
הטלפון, — התשתית קווי נמוכה, ברובע הדיור צפיפות

 טלוויזיה אנטנת מבנה ולכל תת־קרקעיים, הם והחשמל הגז
מהבתים. אחד כל עוטפים ירוקים שטחים מרכזית.

נועד, מועדון משחקים, מגרשי יוקמו הרובע תושבי לרשות

 תחנה וכן ספורט ומגרשי ציבורי גן וישיבה, שעשועים פינות
ותיכון. עממי ספר בתי ילדים, גני ולילד, לאם

 את ישרתו המתוכננים, והמסחריים הקהילתיים השירותים
כולה. נורדאו בקרית יגורו אשר המשפחות אלף 14

 חוסכי צעירים, זוגות של משפחות מתגוררות החדש ברובע
 — נוספים שיכון ויעדי חדשים עולים לבנין״, ״חסכון מפעל
חופשית. מכירה כולל

 אשר לדוגמא דירה הרחב, לקהל ברובע נפתחה השבוע
פונקציונלי. פנים תכנון החברה על־ידי תוכננה

 איד ;מאלף שיעור
 אנשי את ?הרגיז

בעולס התיקשורת
 | הער- לנצחזן מייחל אני לפעמים ״בחיי,

 הלונדוני, היהודי השבועון כתב פלט !״בים
 ! דיילי עיתון־ההמונים כתב כרוניקל. ג׳ואיש
תר,  — הדברים את שמע לידו, שעמד מי
אדיר-ד,תפוצה. בעיתונו אותם ופירסם
 1 רקע את קוראיו למיליוני תיאר גם הוא

האיחול.
פי. לא מ  זה היה לו, להאמין אם וי

 איך הישראלית: בתורה מאלף שיעור
כלי־התיקשורת. את ׳להרגיז

 ן רב־היוקרה, דורצ׳סטר מלון היה המקום
אוני למען קרן־הנאמנות היתד, והמזמינה

 בריטניה ממשלת ראש תל־אביב, ברסיטת
 ■ לארוחת-הצהריים, ובעצמו בכבודו הופיע

! ככנס־התירמה. לשמש שנועדה
 ז ברגע הוזמנו והטלוויזיה העיתונות כתבי
 י להופיע שהספיקו אותם ממש. האחרון

 לחדר־האוכל, בכניסה הבאר, ליד רוכזו
 ״אחרי ראש־ד,ממשלה. בכניסת שיחזו נדי

 העיתונאי כתב נסתיים,״ זד, מרתק שאירוע
 היו״ר ״דפק עדינה, באירוניה הבריטי

 העיתונאים מן ותבע שלו, בפטיש־העץ
 ימצאו הם *ששם הודיע הוא למטה. להסתלק

•מזיון.״
 נסתבר הייעוד, למקום העיתונאים במגיע

 סמים־ נופל מקומוודהישיבה מיספר כי להם
 מהומה. קמה כא־שר •שבאו. המוזמנים פר

 לא הדורצ׳סטר, זה ״כאן המלצר: הכריז
וימפי!״ של תנות

 ׳* הוגשה למעלה, שהוגש היין, במקום
 הכתב, הוסיף ״אולם,״ בירה. רק לעיתונאים

 הוגשה הבירה אלגנטי. באופן נעשה ״הדבר
יין.״ של בכוסות

 להתלונן, יכלו לא הלא-יד,ודיים הנתבים
 מקום־יישיבה נמצא לא אפלייה. על לפחות,

 היישרא- השגרירות של לנייסטח־העיתונות
 הבריטי, השבועון לכתב לא וגם לית,

שהגיב. כפי *שהגיב
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