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 כתבה העניין על פירסמה דבר כתבת ברג
 יחיאל דאז. החינוך משרד דובר בעיתונה.

קי זאת לעומת הכתבה• על הגיב לא לקט׳
 נאמר שבו ממנו מכתב העיתונאית בלה

ציפו שהמורה והתברר — נבדק שהעניין
שר רק היא תלמידים נשכה לא דוד רה
כביכול). ממכתבי (הציטטה אותם״ טה

כדלקמן: לקבוע ברצוני
מכ לבנברג לגב׳ שלחתי לא מעולם א.
 אם מעניין דוד. ציפורה המורה בעניין תב

 מכתב הזה העולם למערכת להמציא תוכל
כזה;
 שלה. הכתבה על הגבתי שלא נכון ב.
 שנים מספר לפני מסויים בתאריך החל

 הגב׳ של כתבותיה על להגיב הפסקתי
 מאחר עלי׳ הממונים הוראות לפי לבנברג,

שי לאין במספרם עולים בהן והסילופים
האמיתיות; העובדות על עור
לבנברג עליזה לי שידוע כמה עד ג.

יעיש
בעיתונכם. שפורסם כפי דבר, כתבת איננה

ירושל־ס לקט, יחיאל
גני ■

הסיס״ ״מפעל
 הפיס מפעל של הלוטו את ממלא הייתי

ה כי לדעת שנוכחתי עד קבוע. באופן

מראש. מתוכננים הזוכים מספרים
 יום בכל נערכת הלוטו של ההגרלה

ו 12 בשעה בצהריים. 12 בשעה שלישי
 טלפונית לדעת אפשר כבר דקות שלוש

שזכו. התשובות את
ה את לדעת יכולים איך מבין לא אני

הגר שכל מראה זה מהר. כל־כך תשובות
מתוכננת. לה

הרצליה יעיש, משה

 אכזבה 8
גוספת

ל עלולה הרבות המירוץ אכזבות אל
 אשקלונטורט חברת נוספת: אחת התווסף
 את לדחות מתחילה הכרטיסים את שמכרה
 הכרטיסים דמי החזרת לשם אליה הפונים

ושוב. בלך

ה על לחתום הזדרזו המירוץ מארגני
 על תמורה וקיבלו הדת עסקני עם הסכם

 מזדרזים ואינם מכיסינו), (כנראה השקעתם
ב המירוץ לקיום שקיוו אלה את לפצות

עובדים). ואנשים (חיילים — דווקא שבת
ל מתכוונת איננה שהחברה יתברר באם
הכרטי לקוני התמורה מלוא את החזיר

מש ביעוץ עזרתכם את מבקשים אנו סים
פטי.

אשקלון חמי, שרה
ח״כים ■

יץ״5ז״ק מוזמנים
 בשעה ,2.12.70 ד׳, יום של בחדשות

 שאילתה העלה גרום ח״כ כי הודיעו 14.00
ו־ סרטים לביקורת המועצה מדוע בכנסת

)10 בעמוד (המשך
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