
1113 50שש8־10א]ח2

הנתעה ל׳ יש
בשבילו
יקירתי

ה ע ת פ ה ה מ עי א נ  לקבל הי
ה. זי לוי ד ט חו  טל־■ כשזו ביי

ת ט שאוב־לורנץ! ויזי ל ק  מ
ה י ז י לו ט ב ה ו ט , ה ם ל ו ע  ב

מבחר ם 7 של ב מי ם דג שי  חד
ם ,1970 רי צ מיו די ה  על־י

צרן בין הקונ מי ה או 1.1.ל .7. 
ת ריו ח ם 7 של א פ שני ס ה ל

ת ם. ק חלפי

 במטוס מהירה הספקה חדשים לעולים
מכס. ללא

 הבלעדי הסוכן בע״מ כינירי :לפנות
בישראל

 624193 טל. תל־אביב
531268 טל. חיפה

במדינה
 )41 מעמוד (המשך
הקליטה. אנשי את מעניין

עזריה, לז׳קלין יש אחר מסוג בעיות
 שבעלה ילדים, לשלושה אם ,30ה־ בת

 היא וירד. לארץ שעלו אחרי אותה נטש
 לדבר,״ מי עם ״אין משפטי. ליעוץ זקוקה

 ביקרה לא סוציאלית עובדת אומרת,״ היא
שח למר פניתי וחצי. חודשיים כבר כאן
 בבאר־שבע. משרד־הקליטה מראשי רון,
 אותך לראית רוצה לא אני לי: אמר הוא
במרכז־הקליטה.״ מטפלת לך יש פה.

 בעצם קרה מה כשנה. מיליון חצי
 אותו ההופך בדימונה, הקליטה במרכז

כל־כך? לבעייתי
 מבזבזיח שאנחנו הכספים על ״חבל

 משר, מנהל איזיקוביץ׳, חיים אמר שם,״
 נ>כעדה הצרות ״כל באר־שבע. הקליטה

ל בנ׳גול נעשה המרכז שאיכלוס מכך
קריטריונים.״

 350כ־ לנו עולה זה מרכז של ״החזקתו
 ״לזה אשד, ירמיהו מגלה בשנה,״ ל״י אלף
 הקליטה משרד של ההוצאות את להוסיף יש

 מיליון לחצי מגיע והסכום החינוך ומשרד
בשנה.״ ל״י

 בדימונה הקליטה מרכז יועד מלכתחילה
 להם ולאפשר אקדמאים עולים בעיקר לקלוט
 שיסתדרו ועד שייקלטו עד עברית ללמוד

 למרכז שהגיעו העולים 178 מתוך בעבודה.
 אקדמאים. 3 רק מרץ חודש עד היו זה,
 פועלים חייטים, זגגים, הם השאר כל

 כדי עברית ללימוד זקוקים שאינם ונהגים
להקלט.

 בכלואים במקום עצמם מרגישים הם
 לקליטתם. צעד שיעשה מבלי הסגר, במחנה

 או מחר, עמם יהיה מה יודעים אינם הם
חודש. בעוד

 המיועד הקליטה למרכז אותם שלחו מדוע
בעיקרי לאקדמאים

 ילך מי הקובעים הם בחו״ל ״שליחינו
 משיב ישירה,״ לקליטה ומי הקליטה למרכז
אשד. ירמיהו

 מגשים אינו הקליטה שמרכז קרה כך
 אינם אליו שנשלחו העולים יעודו, את

 חצי המדינה מבזבזת ובינתיים נקלטים
שנה. מדי לריק ל״י מיליון

מיעוטים
גן או עציר או — סו

 בבית־ מינהלי מעצר העצורים עשרות בין
 עבד־ העצור גם נמצא בדמון, הסוהר

 מכפר־ 29 בן נגר זועבי, רג׳א אל־פתח
בנצרת. בנגריה שעבד סולם,

 ידי על שנד, כחצי לפני נעצר זועבי
 לצרכי הוחזק חודש במשך עפולה. משטרת
 ויגור. עפולה של המשטרה בתחנות חקירה

 לפי צו נגדו הוצא החקירה כשהסתיימה
 לשעת־ ההגנה תקנות של 111 מספר תקנה

 כל ללא במעצר להחזיקו המרשה חירום,
פסק־דין. או אישום
 נעצר בה הראשונה הפעם זו היתד, לא

 ,19 בן כשהיה שנים, עשר לפני זועבי.
 במשך עזה. לרצועת מכפרו זועבי ברח

 שנמאסו עד בנגרות, שם עבד שנתיים
 והסתנן שב והוא ברצועה החיים עליו

 שנות 4ל־ ונשפט נעצר, הוא לישראל.
 שליש בניכוי בכלא ריצה אותן מאסר,
טובה. התנהגות עבור

 נעצר מדוע למצפון. כניגוד תפקיד
שוב! זועבי רג׳א

ף ס ו ר א י ד נ
 החל ספורט, עתוני של

 למסירה ניתן ,1947 משנת
בהזדמנות.

 :בכתב לפנות נא פרטים בעניו
 גבעתיים, ,111 כצנלסון בר״שירה,

בערב. 8ל־ 6 בין ,725223 בטלפון או

חברים מועדון

אימפרוביזציה
1 .1 0 1 1§ \1ב 1׳ מ0 ? 1ק.

ערב ערב
נס-ציונה פינת הירקון רח׳ ת״א,

מה במכתבו זועבי טוען שנים,״ ״מזה
 רגילים, לחיים לחזור מנסה ״אני כלא׳
 זאת לי מאפשרים אינם השלטונות אולם

 למקומות יציאה רשיונות ממני בשוללם
 הכותרת גולת להשיג. שהצלחתי העבודה

השרירותי, מעצרי היא
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