
 מכונית,7ן לנהג כולל שרות המעניקה בישראל היחידה החברה היא מגור
ת 24 הארץ חלקי בכל ת כולל ביממה שעו תו וחגים. שב

אלחוטית תקשורת
 תוזעק מהירה עזרה

 עם מיד המנוי אל
 למוקדי קריאתו הגיע

"מגור" של התפעול

גוררים עשרות
 באלחוט ממותקנים

 2-4 המנוי לרשות
 (גם ביממה שעות
 הגרירה תאונה) לאחר
 לכל מקום, מכל חינם

מקום.

מעולים שרות אנשי
 ואדיביבויעניקו

 טפול למכונית
 שרותי - מעולה

 בדרכים ראשונה עזרה
 התנעה, שרותי
ויעוץ. אבחנה

לעשרות שרות תחנות
 רחבי בכל פזורות

 ישראל.ומבטיחות
 נאמן שרות למנוי

זמן ובכל מקום בכל

ת גם יום בל שבתו ת 24 ובחגים ב  ביממה: שעו
רח׳ ב:  256168 , 263974 ,טל.35 רמז תל-אבי
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מכתבים
 של כאבו ₪

אדמה עובד
ם העול ״ ״ ה ם ,1819 הז ה  הרעילו ״

ת תינו א ,שדו ״  שדות רישום על !
ברעל. עקרבה

 עק״ של השייך של עיניו ובייחוד פניו
 עובד של הכאב את הביעו ,70ה־ בן רבה

נל אדמתו, מכל, לו היקר שהדבר האדמה
ממנו. קחה

 בחורבן הרואה גאה איש של כאבו זהו
למחריבים. יכול ואינו ונחלתו ביתו

 ומושבניקים, קיבוצניקים אותם כל איפה
 למה י הישראלית החברה לעילית הנחשבים

 אדמה מהי יודעים הרי הם שותקים? הם
!לחקלאי

תל־אביב רוזנטל, משה

 שניאות ■

וההווה העבר

 לומדים לא מדוע
מ ישראל מנהיגי

העבר? שגיאות
 מיספר לפני רק

 התפוצצה שבועות
שע גדול ברעש

האד גזילת רוריית
 למה בבירעם. מות

מנהי לנו מכינים
 נוספת? בושה גינו

שדה, יעקב
רמת־גן

 יטיחו בו לזמן אגיע אם יודע לא אני
 ועקרבה. פיתחת־רפיה המילים את בפני
פני לכבוש יצטרכו שבני בטוח אני אבל
 באמת מה אותם ישאלו כשנכדי בקרקע הם

? אלה מקומות בשני היה
 לבני הסתכלתי לא שאני כמו בדיוק
בירעם. מעשה את להם כשסיפרתי בעיניים

לשעבר מושבניק שלם, יעקב

 ישוהדר ■

!נוימן ניורא
 לפרסם לי הרשו בישראל, ערבי כאזרח

 שלכם. המכתבים מדור במסגרת דעתי
 הן להגיע בידי יש זה מדור באמצעות

עמי מבני לרבים והן הכלוא נוימן לגיורא

הע גיורא ובכן,
 ומנע הכלא את דיף

 החופש את מעצמו
ב לשרת לא ובלבד

 בכך כבוש. שטח
 נגד להתריע התכוון
 המתבצע הדיכוי
כ עמו בני על־ידי

ה עמי. בני נגד
 משלם שהוא מחיר
 ישיבה — כד לשם
 ונכונות צבאי בכלא

 בית- בפני לעמוד
 העלול צבאי דין

 כמה עליו לגזור
 טוב שירות הוא — במאסר ישיבה של שנים

 מכל יותר טוב עמו, לבני והן למדינה הן
 גיורא רשם בכך הכבושים. בשטחים שירות

בעי הישראלים־ערבים, ביחסים חדש פרק
 יוכל בכך והמצפוני. המוסרי בתחום קר

 אדם כל בפני ישראלי צעיר כל להתגאות
בעולם. נאור

 ובמיוחד הערבי העם לבני מאחל אני
 בקיר־ שירבו הפלסטיני, הערבי העם לבני

ה נוימן, גיורא כדוגמת אידיאליסטים בו
 עמם, בני של החופש למען רק לא נאבקים

האחר. העם בני של החופש למען גם אלא
 אמונתם על הנאבקים גיורא כמו צעירים
ער משכנעים עקרונותיהם, על והנלחמים

 ביטחון לגדר אותם והופכים כמוני בים
 כשאלה גם והשמדה, דיכוי כוונות כל כנגד

 כנגד ומכוונים שלי עמי בני בקרב נולדים
הישראלי. העם

 חופשי, להיות מגיע גיורא כמו לצעיר
שיחרורו. את תובע אני לכן

 (גוש־חלב) ג׳יש .יליד אליאס, ראיף
ירושלים ותושב

ושאלותיו


