
מכתבים
)3 מועמוד (המשך
 נתון יהיה לוה — אל־אסמר יוסף פאוזי

 של תקופה במשך ישראל משטרת להשגחת
 בנובמבר 5 מיום חודשים (שנים־עשר) 12

וכי: 1970
לוד: העיר בתחומי: לגור יהיה חייב א.
 מגוריו מקום להחליף יהיה רשאי לא ב.
 בו המשטרה מחוז בתוך אחר איזור לכל
ה מפקח של בכתב הרשאתו ללא גר הוא

 להחליף יהיה רשאי ולא במחוז משטרה
הרש ללא אחר משטרה למחוז מגוריו מקום
ה של הכללי המפקח של בכתב אתו

משטרה:
 גר הוא בו העיר שטח את יעזוב לא ג.
 המשטרה מפקח של בכתב הרשאה ללא

המחוזי:
ה למפקח תהיה עת בכל כי יבטיח ד.

 המקום או הבית על ידיעה המחוזי משטרה
גר: הוא בו

 המשטרה בתחנת להתייצב יהיה חייב ה.
הי זאת שידרוש עת בכל ביותה הקרובה

(בינ מגוריו במקום המשטרה מפקד מנו
 בין במשטרה ביום פעם מתייצב אני תיים

פ.א.); בבוקר 11.00—10.00 השעות
ל יום כל ביתו תחומי בתוך יישאר ו.

 ועד החמה שקיעת לאחר אחת השעה מן
ל המשטרה תוכל בו במקום החמה לזריחת

עת. בכל בקרו
לוד אל־אסמר, פאוזי

 דייך ״מסמך 8
,,הזה ו״העולם

העיתון את קוראים אתם אם יודע אינני

 מיטגע־ האס ארלאמענט,6ןך$ער־
 וועגב בריוו דאזיקעי דער אז ,טיילט,

 פוב שוצ־כיניסטער איצטיקנ דעם
 אנגעקומעג אימ 'צו איו ׳ייסראעל

 יז3 אבער צוריק, יאר קנאצג א טיט
 ,ניט כיז עי האט צי_יט לעצטער דער

איט. פארעפנסלעכנ צו יאנטשלאסנ

שמערב״ מ״ביראבידג׳אנער קטע

 בבריסל, הזמנה) (ללא אותו מקבלים אנחנו
ספרן. של תפקיד ממלא אני בו

 עניינים על מדובר לא כמעט בעיתון
 הופיעה מה זמן לפני ישראלים. או יהודיים

 אני הזה. והפולים דיין מיסמר על כתבה
ש הארכיון עבור הקטע את לכם שולח
לכם.

בלגיה ריכרט, אליהו

תזן מן קטע • ״ה האומר: באידיש העי
עון של עורך  אבנר׳ אורי הזה, העולם שבו

ש מסר הישראלי הפרלמנט חבר שהוא
ע המסויים המכתב טחון לשר בנוג ה הבי
רן אליו הגיע הנוכחי ישראלי ע כ לפני ב

ל מצא לא האחרון לזמן עד אבל שנה
תו״ לפרסם נכון גלופה). (ראה — או

תנופת
מורה

 בן־ דן תקף 1734■ הזה העולם בגליון
 תגובתו הנה השובתים. המורים את אמוץ

מהם: אחד של
 ה־ אל הצטרפת — עלינו בהתקפתו .1

מסתייג. אתה ממנו מימסד,
ה את שנחנך לאיים לנו מציע אתה .2

ב חדשות לי יש עצמית. לחשיבה נוער
ק זה — שבילך ו י ד  עושים, שאנו מה ב

ש כוח — הזה העולם ותנועת ב גאה חד
 (אם צעירים שלה המצביעים שמרבית כך
שואפים). אנו לזה לא כי

חיפה כרמי, נועם

 עזרה 7מפע
הדהבא נתקפל

 עיתונכם, דפי מעל להודיע לנו נא הרשו
ת נשים איחוד מזכירות בשם קרטיו ב דמו

 ולכל והתרימו שתרמו אלה לכל ישראל,
 לעזרת במגבית כי המעוניינים, הגורמים
 על-ידנו, שאורגנה בירדן, הטבח קורבנות

לירות. 9,940 — של סכום נאסף
 פעילות עשרות על־ידי נאסף זה סכום

ב וערביות, יהודיות חברות אנד״י, של
בארצ והיהודית הערבית האוכלוסייה קרב

ובמושבות. בכפרים בערים, נו,

ת הצעה ד ח ו י מ
תנ״ד שוחרי ״ סטודנטים * מרצים * למורים

בביתכם בכתב תנ״ך למדו

א ם לל ו ל ש ת
מטעם: המאורגנים בקורסים

 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ׳׳ד

 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורס כל
צרפתית. או אנגלית

אליך ישלחו בתנ׳־ך והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה
____________ חינם

ב הציבור על־ידי נתקבל העזרה מפעל ה־ שיטערג ביראבידג׳אנער אידיש בשפת
לרגשי־הסולידריות הוכחה שהיא רבה, אהדה חודשים שלושה זה בבירוביג׳אן. מופיע

תזכיר
 גרם בטיחותי מחדל

• נה'0ה,ס להתרסקות
 לנחיתה״ ממתין המוות — ״לוד בכתבה

 הזה העולם התריע בה ),1731 הזה (העולם
גי לוד, בנמל־התעופה הבטיחות מחדלי על
הני מכשיר כי השאר בין הזה העולם לה
 כתב כלל. פועל אינו בחיפה לטייסים ווט

 של הרשמיים הפירסומים ״לפי הזה: העולם
 בישראל נמצאים האזרחית התעופה אגף
ה האחד ניווט: עזרי שני בנ  איזור של במי

הי אולם בחיפה. והשני תל־אביב אינפור זו
 פועל אינו בחיפה המכשיר מוטעית. מציה
 נאלצים לארץ המתקרבים הטייסים כלל.

 ניווט עזר לפי רק הימצאס מקום את לאתר
כן כתוצאה אחד. (מ׳שןאת־רדיו)  הס אין מ

בדייקנות.״ מקומם את למסור יכולים

 בגליל שנמצאו אחרי השבוע,
לפ שנעלם ה״ססנה״ מטוס שרידי

 לזריעת שיצא כעת שבועיים ני
 יתכן פי ההאשמה הועלתה עננים,

 שלושה נספו בה המטוס, ותאונת
משו העדר כשל נגרמה אנשים,

 העדר כשל בחיפה. הרדיו את
 טיים היה יבול לא זה ניווט עזר

 מקומו את לאתר ה״ססנה״ מטוס
 ראות חוסר של כתנאים המדוייק

 ניווט טעות עשה מכד וכתוצאה
המטוס. להתרסקות שגרמה

 הנושכת״ ״המורה
מתפקידה מתפטרת

 בבית־ מורה דויד, ציפורח המורה פרשת
 שזכתה שבכפר־שלם, הלל העממי הספר

ה ״המורה בכינוי
שכת״  היחס בשל נו

ם התוקפני שי העונ  ו
ם  שהפעילה הפיזיי

פו תלמידיה, כלפי
ב־ בהבלטה רסמה
)1732( הזה העולם

״ה הכותרת תחת
שכת״. מורה ב הנו
 נמסר כתבה אותה

ה שהורי אחרי כי
בת פנו תלמידים

 המורה כנגד לונה
ה למשרד־וזחינון,

 משרד- להם שיב
נון חי שורטת.״ רק ״היא : ה

הכ פירסום אחרי מספר ימים
 משרד הקים הזה בהעולם תבה

ב שתדון פריטטית ועדה החינוך
 כ־ התלמידים הורי ועד האשמות

ה עמדה באשר הלל. כית־הספר
 הראשונה לישיבתה להתכנס ועדה

לצו שלא הוקמה שהיא הסתבר
ל הודיע החינוך משרד נציג דד.

 דויד ציפורה המורה כי הורים
הטוב." מרצונה ״התפטרה

דויד ציפורה

1738 הזה העולם£


