
מכתבים
 שגה 1

טובה
 ב־ ומאושרת טובה לשנה הברכות מיטב

1970.
 שי ההסברה משרד

 המהפכנית הממשלה
 הרפובליקה של הזמנית

הדרו■ ויאט־נאב •טל
צרפת פאריז, מית,

.1970 לכבוד טובה שנה
תל־אביב ל̂ס5 ד*

 למברכים מודה הזה העולם מערכת #
 להם ומאחלת החדשה, השנה לקראת אותה
שלום. שנת

ה ר כ לז
השוטרת: חווה של לדמותה קווים
חוה!

 / נישא. שמה שיפתותינו ברטט
 כאתרוג / גורלה? בה בגד מדוע הגידו!
 מקום בכל / היתה. היא פגם בו שאין

פעמה. בחוזקה ליבנו הלמות / דרכה, בו
 והלאה,/ ממנה שרוייה היתה 'הגאווה

 / קיבלה. היא יפות פנים בסבר דבר כל
 ל־ שיתנשא נבט ניטע פה בי הרגשנו

 את האכזר העולם אולם / תיפארה.
סתר. מחשבותינו

 התחשבו איל הזומם עול מחשבותיו
נט ודעתו לפניה עמד הוא / בחרדה•

 את לכבוש יכל לא במוחו / רפה.
 תהייה, לא שלי גם חשב ולכן / לבבה,

 על לקח הוא נפשה ואת / שלן, גם
נקלה.

דמו לפני שעולה פעם בכל עכשיו
 / בוכייה. ונפשי אני עומד דומם / תה,

 ליב־ על ושימרו ידיכן החזיקו בנות!
 לו בוחר אינו הזומם כי דעו / כן.

 הגיעו בו בתקופתינו, ושגם / פינה,
 פיתרון מצאו לא עוד / הלבנה, אל

חשובה. כה לבעייה
פתח־תקווה פרסקי, משה

מבתם 8
הממשדה לראש

 שנשלח המכתב נוסח אליכם מעביר הנני
 של מותו בענין ראש־הממשלה אל על־ידי
מעצ וכן במעצר ח׳דרה אבו קאסם המנוח

 (אחותי): אישתו של רה
 הבא: בענין מעלתה הוד אל פונה הנני

 רוידה אחותי נעצרה 12.11,69 בתאריך
 ח׳דרה, אבו קאטם של אישתו ח׳דרה, אבו

אדמי במעצר נמצאת והיא עכו, תושבת
הזה. היום עד אשמה כל ללא ניסטרטיבי
 משטרת על־ידי לנו נודע 15.12.69 בתאריך

 אבו קאסם מר אחותי של בעלה כי עכו
 התאבד המשטרה במעצר היה אשר ח׳דרה

 מתקיימת 18.12 ביום וכי במעצרו ומת
 בפתח־תקוה השלום בבית־משפט חקירה
 18.12.69 בתאריך מותו. לנסיבות בקשר

 לבית־מש״ ברק פ. מר העו״ד עם ניגשתי
 בחקירה נוכחים להיות מנת על השלום פט

 להיות שלי מהעו״ד וכן ממני נמנע אולם
החקירה. במהלך נוכחים

 נאמר הגופה גורל מה לדעת כשביקשנו
 ונאסר סודי במקום נקברה הגופה כי לנו

 בו המקום על לא ידיעה כל לדעת עלינו
 הודעות שנקבר. המקום על ולא גיסי מת

כאי הודיעו לעתונות שנמסרו משטרתיות
 המוסלמי הדת איש הקבורה בזמן נבח לו

 שהוא דבר — המנוח של משפחתו ובני
נכון. לא

יוד שאנו מה וכן הללו המסיבות כל
 חשש לנו נותנים המנוח של אופיו על עים

ב נהרג אלא התאבד לא המנוח כי סביר
מעצרו.
בבקשתי: מעלתה הוד אל פונה הנני לכן

 זה העצורה הנ״ל אחותי את לשחרר א.
אשמה. כל ללא וחצי מחודש יותר

פר או ציבורית חקירה ועדת למנות ב.
האמי הסיבות את לחקור למען למנטרית

ח׳דרה. אבו קאסם המנוח של למותו תיות
 המנוח, של קברו מקום את לגלות ג.

'בהש הגופה של רפואית בדיקה לאפשר
ו המשפחה על־ידי הממונה רופא תתפות

בעכו. הקברות לבית הגופה העברת כן
 למען תעשה מעלתה הוד כי מקוה אני
 את להעמיד וכן בנדון האמת את לגלות

להאשים. מי את ויש במקרה לדין האשמים
עכו רייס, אד שוקרי

היהודייט הסטודנטים ■
פלסטין ובעיית

 ערכתי בלונדון הלומד ישראלי כסטודנט
 סטודנטים עם במגע ובאתי בפריז ביקור
שם. יהודים

 שנהלתי בשיחות גיליתי הרבה להפתעתי
 והפתרונות נוקטים הם בה שהמדיניות איתם

 ומעשיים כהגיוניים להם הנראים לשלום
שמ שלום פתרונות לאותן בהחלט דומים
 לבעיית הערביות וגרורותיה רוסיה ציעה

התיכון. המזרח
מתחל הסטודנטים

 מספר לקבוצות קים
 הוא המכריע ורובם

 מובהק. אנטי־ציוני
 או לכנותם, אפשר

 אלו שקבוצות כפי
 מרכסיטים, נקראות

 טרוצקי־ לניניסטים,
 מאואיסטים סטים,

 אחדים וקומוניסטים.
 חומר קוראים מהם

 שמפיצים תעמולתי
 ואף הפלישתינאים

 נהימסון עקרונית מסכימים
החוברות. לתוכן

ההס ומערכת ממשלת־ישראל אין לדעתי
 היהודי לנוער לתת כדי דיים עושות ברה

 אלא ממשלת־ישראל מדיניות של נכון מראה
 הערבית: לתעמולה להתמכר להם נותנת

זו. בעיר בעיקר המורגשת המוגברת
לונדון נחימסון, אורי

 :: 1 גא ■
לדה־גדל

היא איך שציירתי. קאריקאטורה רצופה

לדה־גול. אותה שילחו לכם? נראית
תל־אביב מ.

 שרירותי מעשה 18
הדואר שד

 בתל־אביב כורש המלך רחוב תושבי אנו
 שרירותי מעשה נגד בתוקף בזאת מוחים

 מתושבים והתעלמות ישראל, דואר מצד
)8 בעמוד (המשך

הבאות: מהתשובות אחת בחר
השתקנים. מינזר .3 הצרפתית. הנודיסטים מושבת

ה מינזר .2 ט זאב. מצודת .4 קטרינה. סנ

השולח

כתובתו

התשובה

5 מס׳ תלוש
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שתתפותך על־ידי מים בחידון ה הצילו

★

 כל לזהותו. מתבקש אתה אשר צילום מתפרסם שבוע מדי
 בהגרלה. בהשתתפות אותך מזכה שבוע, בכל נכונה, תשובה

 שולחי בין הפרס יוגרל התמונות סידרת פירסום בתום
הנכונות. התשובות

3


