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 :מזה יותר חזרה. וברחו בארץ שנה עד
נמלטו. הם

 אוב־ בעלת שהיא ויניפג, כמו בעיר אם
 לא מספר מתרכז נפש, אלף 600 של לוסיה

 בנפשכם שוו ישראליים, יורדים של מבוטל
 קנדה, של הגדולות בערים נעשה מה

ואירופה. ארה״ב
 פתחתי: בה לשאלה חוזרת אני לסיום

 לנו שנראה מה לעשות אפשר איך י איך
 הנאורה לממשלה האם אפשרי. בבלתי כיום

בנדון? מהפכניים פתרונות יש
קנדה ויניפג, בילסקי, א.

 בפוטו־ לי נראים בו המופיעים צילומים
 היה לא חשדי פירסומת. ותעלול מונטאז׳

 הכותב שם מצויין היה לפחות אם מוצדק
 להודות ברצוני קשר, שום וללא והצלם.

 היחיד שהוא שלכם, הבורסה מדור על לכם
 מהבנקים מפחד שאינו הישראלית, בעתונות

 וגם מעלליהם על האמת כל את וכותב
 הצפוי את בהערכותיו כלל, בדרך צודק, י

המניות. בשוק
הרצליה פרידלר, אילן

 המרחפים המנדטים על הכתבה כותב •
 התמונות גוב. דני הזד, העולם כתב היה

המרחפים. המדיטציה אנשי בידי סופקו

במיעוט לוי דוידלחיות רוצה חצור

 בעיתונכם שפורסמו הכתבות את קראתי
ה לצערי הפלילית״. ב״חצור הנעשה על

המ המועצה חברי מדוע מבין אינני רב,
 זה מוסד לנהל ממשיכים בחצור קומית
 קראנו באחרונה רק דבר. קרה לא כאילו

 ועל באשקלון המקומית המועצה פיזור על
 לא מדוע במקומה. קרואה ועדה מינוי
בחצור? זה דבר נעשה

הגלילית חצור חיץ, יעקב

 הזה (העולםהפלילית״ ״הצור על בכתבה
הגלי בחצור בנעשה כתבכם נגע )2104
לעו חדר אילו המזלג. קצה על רק לית
 חמור פה שהמצב מגלה היה הבעייה, מק

 לרכוש ידו שמשגת מי כל יותר הרבה
 ב־ היישוב. את נוטש לחצור, מחוץ דירה
 מעוטות- מישפחות של מישקע נוצר חצור

עז האחרון בחודש רק ממורמרות. יכולת
חצור. את הוותיקות מהמישפחות כמה בו

 איבדה שהאוכלוסיה היא כאן ההרגשה
 מתקדמת העיירה את לראות התיקווה את

 — האחרות העיירות כל כדרך ומתפתחת
 ולא לאדישות, האנשים נכנסים כך ועקב

 זוהי המצב. לשינוי מאומה לעשות מנסים
הגדולה. הסכנה

 חצור תושבי כל את להכליל צריך לא
הר בחצור יש הפלילית״. ״חצור בביטוי

אש זו ואין ותמימים, ישירים אנשים בה
בפלילים. נחשדים היישוב ראשי אם מתם

הגלילית חצור ביטון, עליזה

שווא חשד
 הופיעה )2104 הזה (העולם בעתונכם

שה- המרחף״, השלום ״תיק בשם כתבה

ב התפרסמו שבהם הימים אותם בעצם
 הכנסת ועדת דיוני על ידיעות עיתונות
 הממשלה שרי משכורות הגדלת בשאלת
 האוצר, שר סגן מפי התבשרנו וסגניהם
ל מתנגדת הממשלה כי פלומין, יחזקאל
 המשולמות הילדים קיצבאות סכומי העלאת

מרובות-ילדים. למישפחות
 על מצהיר פלומין מר את שמענו לא

 שלו משכורתו להעלאת הממשלה התנגדות
 קיצבאות את אבל שלו. השר ומשכורת

 היו אילו להעלות. מוכן הוא אין הילדים
מרו מישפוזות בעלי ישראל ממשלת שרי
 לד, דויד שר־הקליטה כמו ילדים בות

לצע אבל הפוכה. ודאי התמונה היתד,
במי — זה בעניין — הוא לוי דויד רנו׳
בממשלה. עוט

עכו מלכה, בנימין

ודקתצ לעולם טעות
 כ״סקופ״ בחרו בישראל העתונים עורכי

 של הדולרים חשבון חשיפת את השנה
 מרגלית. דן העתונאי בידי רבין לאה הגברת

 הפך הוא משלו. סקופ עשה הצופה אבל
החשבון. לחטיפת החשבון חשיפת את

תל־אביב לאור, דן

 לחטיפתו חשיפתו גרמה חשבון של בסופו
המדינה. אוצר בידי —

:דבר בעתון מצאתי הבאה הכותרת את
 הפגישה אחרי לדולאר שקרה מה זה אס

 מה לעצמכם תארו המושבים, תנועת של
הקי התנועה עם הפגישה אחרי לו יקרה

בוצית.
תל־אביב עמרם, יעקב ״ר

 לדולר חדש שפל
אירופה בבורסות
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