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 ת״א ,28 פינטקר ברחוב החדשה לחנותנו
ממשיות. הנחות הפתיחה לרגל

ר, קי מו ל, ו סי., ריצוף גולדויני  פנלים, פי.בי.
ת הכל צר  פלסט. העוגן מתו
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תידה של שאלת ושוב
 שעקץ חיות, בומה לקורא תשוגה

 חכנסת יו״ר שמיר, יצחק את
 קל יור־חחוד, לכהונת והמיועד

).2214 הזח״ (״הקולט קומתו
 שמיר יצחק טעויות. תהיינה שלא ובכן.

 לו מנבא אני אך קטן־קומה, אמנם הוא
 למיכתבו החדש. בתפקידו גדולים מעשים

משלכם עקיצה צירפתם חיות הקורא של

 עוקץ אבל — החדש״ לשר גודל ״הבו —
 ואל משמיר, היזהרו אחרון. שעוקץ מי

 אותנו יסרו ודיין בגין אם בו. תזלזלו
 שמיר, אותנו ייסר ושם, פה בהתנחלויות

 השלמה, ארץ־ישראל של מוצהר חסיד
 יתגמד בגין ובסיפוח. בהתנחלויות־רבתי

שביניהם. הגובה הבדלי חרף לידו,
חיפה דוי, שדמה

•  ראש־הנזנזשלה שבין הגובה יחסי .
ודב חיות הקוראים גירסות לפי ושר־החוץ

ציורים. ראה —

ל1 החווה השר. אר ב ש ה
 שר• על דעתו הניע צעיר קורא

כציור: חוותו ועל החקלאות

האקו המיפגעים פרשת )2101 הזה (העולם
 תישלובת במיפעלי שמקורם הקשים לוגיים

 בלב רישיון ללא הפועלים קשת, הטכסטיל
 ״סרטן הכותרת תחת צפופה מגורים שכונת

רמודגך. בלב
 יעקובוביץ/ דב מר התישלובת, מנכ״ל

 מלב מיפעליו את להעתיק סירובו את נימק
 בכך היתר, בץ תעשיה, לאיזורי העיר
לאח והנה, פועליו. לפרנסת דואג שהוא
 ״פיטורי על בעיתונים קוראים אנו רונה

של ממיפעליו פועלים 150כ־ של ייעול״

ובנתי באופקים ברמת־גן, הנ״ל התעשיין
ב נמסר כך הנותרים, הפועלים גם בות.

 מן הנמוכות למשכורות זוכים עיתונות,
במשק. הממוצע

ב ובהיזכרנו בעיתונים זאת בקוראנו
 :תמהים אנו קשת, מנכ״ל של הנ״ל נימוק

 המנכ״ל של האבהית דאגתו נעלמה לאן
לפועליו? הנכבד
 כי בזמנו, התישלובת מנב״ל טען ועוד
 במיפעלים קיימות דומות אקולוגיות בעיות

קשת? דוקא מדוע שאל: ולפיכך אחרים,
 בעיתונים לאחרונה קוראים אנו ושוב,

 אחרים גדולים מיפעלים של סגירתם על
ש מיפעלים תעשיה; לאיזורי והעתקתם

 כה עד ונמנעו אקולוגיים מיפגעים גרמו
ממנו־ המרוחקים תעשיה לאיזורי מלעקור

חיפה לב, שדמה

ב סרטן ל ח־ג! ב מ ד
 שכונת של בליבה אקולוגי מיפגע

מגורים.
בעיתונכם פורסמה משנתיים למעלה לפני

 יצהר, עסיס, הללו המיפעלים בין רים.
 מצברים. ווולקן מכתשים

 לאן קשת דוקא מדוע שואלים: ואנו
 מקווים אנו והפיח העשן לענני מבעד

 וכי בעיתונכם האמור יתגשם כי עדיין,
 ההבטחות ויקויימו מפיריו על החוק ייאכף

 ל־ רמת־גן ועיריית הבריאות מישרד של
)8 בעמוד (המשך
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