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 איננו בעלי ■
ביטחונית סככה

 הפצור ג׳רייס, מאברי עורן־דין בעלי,
 מעצר צו פי על וחצי חודש מזה

מינהלי.
 תחת בעלי מצוי רבות שנים מזה
 הביטחון, שירותי של מתמיד פיקוח

 לביטחון סכנה מהווה שהוא הטוענים
 באמצעות הוגבלו תנועותיו המדינה.

 ההגנה. תקנות של ,110 ,109 צווים
 מגוריו מקום את לעזוב עליו היה אסור
 להימצא חייב היה הוא רשיון, ללא

 ועד השמש שקיעת אחרי משעה בביתו
 יום כל להתייצב עליו והיה זריחתה,

המשטרה. בתחנת ארבע בשעה
הנו מעצרו לפני

 רשיון ביקשנו כחי
 הביטחון משירותי

 הארץ את לעזוב
 נמאס כי לצמיתות,

הבלתי־ מהחייס לנו
האלו. נורמליים

בח לנו ענו הם
 במקום אך — יוב

 לנסוע לנו להניח
— בטלי את עצרו

ולה להאשימו בלי
שופט, בידי ביאו
אדמיני במעצר אלא

סטרטיבי.
 לראש מיברק שלחתי כך בעיקבות

 שר־חמשטרה, שר־הביטחון, הממשלה,
 הצבעתי בו בית־המשפט־העליון, ונשיא

 לעזוב רוצה שבעלי שמאחר כך על
 סיבה כל להיות יכולה לא הארץ, את

 ישוחרר לא ואס למעצרו, ביטחונית
הגור לכל עזרה בקריאת לפנות איאלץ

 בידי לסייע העשויים הבינלאומיים מים
חירותו. על להגן

חיפה ג׳ריים, חנה
־ - ־ ־

ג׳רייס

תחרות ■
הצילומים

הצילו־ לתחרות תמונה בזאת מצורפת

השבוע תמונת
 הפעם מציע: שאני הכותרת השבועית. מים
ארור. יתוש אותך, לתפוס מוכרת אני

טירת־הכרמל כר־תוחלת, רומן
 הקורא את מזכה השבוע תמונת •

ל״י. עשר של בפרס בר־תוחלת
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 בקשר אמרה, מאיר גולדה ראש־הממשלה
 .מעולם גולדמן: הזמנת פיצוץ לשערורייה

 ורק נפגשים בני־אדם ששני שמעתי לא
 שלא לכך התכוונה (׳היא מדבר.״ אחד

גם אלא בפגישה, ידבר נאצר שרק ייתכן


