
 ועדת-חקירה מייד דורשת אישיות ואותה
המצב. לבירור
 חשבון ועל כזו ועדת־חקירה עולה כמה

במדינה? כזה ובוהו תוהו יתכן האם מיו
אביב תל־ חן, אפי

ישוחררו ■

הגיוס! טרכגי
ה בסרבו תמיכתי את מביע אני בזאת

נוימן. גיורא גיוס
 סרבני של בזכותם ״להכיר״ היא חוצפה

 בזכות להכיר ולא מצפון״ ״מטעמי גיוס
 פוליטיים- מטעמים להתגייס לסרב האחרים

אידיאולוגיים.
 סרבנים על לכפות היא אחרת חוצפה

 שרותים שני אחר. ״לאומי״ שירות כאלה
 מיס־ אותה דבר של בסופו ישרתו אלה
 — פונקציה אותה במלאה — צה״ל — גרת

 ואחרים נוימן גיורא שלה — וכדו׳ כיבוש
מתנגדים.

טועמה, חליל
גרמניה פרנקפורט,

 טועמה, חליל הקורא של מכתבו •
מוד האחד שמצידה גלוייזז גבי על הגיע

 ועל בישראל״ הגיוס סרבני ״ישוחררו : פס
תמונה. ראה — קאריקטורה השני צידה

 הגיוס סרבני 8

הישיבה ובחורי
 שנית נידון נוימן, גיורא הגיוס, סרבן

 להתגייס. סירובו על מאסר ימי 35ל־
קרו אינן הפוליטיות שדיעותי למרות

 מכירו שאיני אף ועל לדיעותיו, בות
 לעצמי חובה אני רואה אישי, באופן
 משרד־הביטחון של הצביעות נגד לזעוק

גיוס. ובסרבני במגוייסים בטיפול
מ דתיות ובנות שבחורי־ישיבה שעה

 השקפת עקב — בצה״ל משירות שוחררים
 בגלל — מסויימות ודיעות מסויימת עולם
ש שלאדם הרי בזוי, קואליציוני הסכם

 להתגייס, שאין טוענת עולמו השקפת
 לסרב גם־כן מותר — ולהרוס ללחום

לצבא. להתגייס
 לשחרר, לשר־הביטחון קורא אני אי־לכן־

 עולמו שהשקפת נוימן גיורא את לאלתר,
 להפכו ולא כלשהו, בצבא שירות נוגדת

הקרוב. בעתיד מעונה״ ל״קדוש
תל־אביב ציטרין, בני

 מצב ■

טרגי
 עלי של לגורלו בקשר אליכם פונה אני

 צעיר איש ראמה, מכפר מנסור בן־נאסר
לשבע שנישפט — נשואיו לאחר קצר זמן

 של לאיומיו שגיכנע בגלל מאסר שנות
 שלא רימוני־יד ממנו וקיבל מסתנן־מחבל

ני זו אשמה (על לשלטונות עליהם דיווח
 חודשי לארבעה המשפחה אם גם דונה

 התגלה הדבר כבר). אותם שריצתה מאסר
בגבול. ניתפס הנ״ל והמחבל מאחר

 ישראל בתוך פליטה (שהיא המשפחה
 ע״י פחים בשכונת אדמה(!) ללא יושבת

 יותר שלפחות מבקשת — ראמה) כפר
 מפעם אינטימי באופן איתו ליפגש לאשתו
 עם ארוכה התכתבות על־כך ניהלתי לפעם.

 האחרונה התשובה וגם — משרד־הביטחון
 שר־ לחלוטין! שלילית היתה והסופית
 להתחשבות מקום שום רואה לא הביטחון

!הגורל מוכת המשפחה של במצבה והקלה
אמירים זמיר, שלום

?סרות ■

ישראל! עלייר
ש משרד־התחבורה, של הסטטיסטיקה

 אמת, חצי בבחינת היא בעיתונים, פורסמה
ה- של אחד צד רק מראה שהיא כיוון

)10 בעמוד (המשך
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