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 4 מנוע קידמית; הנעה
עי שסתומים צילינדרים;

 סוס כוחות 25 ליים;
 מומנט בעל מנוע לרישוי;

מאו לעבודה הבנוי גבוה
 פלדה מפח נהג תא מצת;
 ארגזבמעמס ומבודד; סגור

 למטען ק״ג 1000 של
 חזקה שלדה ;ולנוסעים
לדרכים במיוחד מותאמת

ם י ר ד נ ם ט י ל ו ע מ
 במעמס 0—1000 דגמים: 3ב-

 0^1100 ק״ג; 730 של מותר
 ק״ג; 1000 של מותר במעמס

 של מותר במעמס 0—1200
 באורך מטען ארגז ק״ג; 1400

 עם מטר 2.6 או מטר 2.1 של
 חיצוניות. או פנימיות כנפיים

 איש, 3ל־ מרווח נהג תא
 6 של כפול נהג תא אפשרי
 6 מנוע דלתות). 4( נוסעים

 סוס כוחות 40 צילינדרים;
 הזמנת וחסכוני. חזק לרישוי,
 גם אפשרית הנ״ל הדגמים

 לייט קידמית. הנעה עם
 לעבודה הבנוי הטנדר דיוטי

ארוכים. ולחיים מאומצת קשות.

חירוף חלקי של גדול מלאי אמן,1 שרות מיידית, הספקה
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 שליחותו על דיווח לא ישראלי עתון שום
 מנהיגים עם שיחותיו ועל אבנרי, אורי של

ש היו הערבי בעולם אך ערביים. ואישים
 — רב בעניין זו שליחות אחרי עקבו

מוגזם. ואפילו
 (״קול ערב אל סאות הודיע שבוע לפני

המפי הקאה,ירית, תחנת־השידור הערבים׳׳),
 אורי כי במרחב, הנאצריזם תעמולת את צה

 בכירה תוניסי׳ת אישיות עם נפגש אבנרי
הער בשפה בשידור נאמר הדבר בג׳נבה.

ערב. לעמי שנועד בית,
 ב- בולט, במקום הופיעה, אחרת ידיעה

 ה־ מיום (״ההגנה״) אל־דיפאע הירדני עתון
 שורות: בשלוש הרועשת, הכותרת במאי. 4

רגיבה ״יועץ ישר עתונאי עם נפגש — בו
ה עם שמי איחוד להקים הצעה — אל'

ערבים.״
הידיעה: לשון וזו
שבועון — בון  כי הודיע, שפיגל דר ה
עצו בן־יחמד, בשיר רגיבה של יו רן בו עו  ו

שבועון בפי לאחרונה נפגש אפריק, דן ה
ר', אורי עם רנצה רן אבנ הישר העתון עו

הזד״ העולם אלי
עון שבו  העלה אבנרי כי מוםר הגרמני ה

חוד הקסת של הרעיון את זו בפגישה  ״האי
 בהסתמכו פלסטין, לבעיית כפתרון השמי״,

ם שהערבים העובדה על ל שייכים והיהודי
השמי. גזע

שתו אחרי . רן עם פגי  הישראלי, העתון. עו
 את תקף בו מאמר, ויתוניסי העורך כתב

 בור־ להצעות שהתנגדו הערביות המדינות
שא־והמתן רעיון כי ואמה גיבר״ יש עם הט

 אם אפילו מרחבי, פתרון על מבוסם ראל
הערבי. הקהל דעת על מתקבל אינו הוא

★ ★ ★
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 כ־ שאובד״ אל־ערב סאות שידיעת בעוד
 מבוססת מצריים, ממימצאי־מודיעין נראה,
 גרמנית. כתבה על אל־דיפאע ידיעת
ב 5ה־ מיום בגליונו הקדיש, שפיגל דר

אל־דיפאע כותרת
 בור־ של למסע־השלום ראשונה כתבה מאי,

שפיגל: דר טען גיבה.
רגיבה הכרזות מי קטעים, בכמה דמו, בו

ב שבאה מהפכנית לתיאוריה במילה לה
עצו ידידו מישראל. מישרין רגיבה, של ויו  בו

רן בן־יחסד, בשיר עו עון של הראשי ה שבו  ה
רי עם בפירנצה נפגש אפריק, דן התוניסי  או

רן אבנרי, עו עון של הראשי ה שבו הישר ה
שה הזה. העולם אלי הז לפי נתקיימה הפגי
פירה. לה פירנצה, עיריית ראש מנת

היגי אחד אבנרי,  גוף השמית, הפעולה ממנ
 בפני הרצה יהודים, על־ידי שהוקם לא־ציוני

תיו טל הערבי ת, פדרציה להקמת רעיונו  שמי
ארץ־ישראל. לבעיית כפתרון
 קוראיו: את בן־יחמד לימד מכן לאחר
ל שאי־אפשר קיימת, עובדה היא ״ישראל

רן חסלה מלחמה.״ בד
רגיבה .זו תורה לעצמו אימץ בו . .

 שפיגל דר שם בורגיבה של תמונתו תחת
 הוא מי של תוכניתו ״את הכותרת: את

מפיץ?״
★ ★ ★

שמו אבנרי של שליחותו שפרט־ מאחר
 כאן מביא אני בסוד, — בהכרח — רים
להכ או לאשרם מבלי כלשונם, הדברים את

חישם.
 — הכחשה לכל וגם — אישור לכל כי

ה במרחב, התעמולה מזאבי כמד, מחכים
הטרף. על לעוט רגע בכל מוכנים

 שעה, לפי הידיעות, את נשאיר כן על
תגובה. כל ללא
 כהוכחה אחת: מבחינה רק חשובות הן
 — במיוחד הערבי ובעולם — שבעולם לכך

 שעתון ברעיונות והולך גובר עניין מגלים
 פעולותיהם שנה. 15 מזה להם מטיף זד,
במר השלום למען הזה העולם עורכי של
 בתחנות־שידור לידיעות נושא מהוות חב

ובעתונים.
כמובן. ישראל, לגבולות מחוץ

1445 תזה העולם


