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 .העולם את מברכים קוראים
החדשה. השנה לרגל הזה"

ומבורכת! טובה שנה
נתניה פרסקי, משה

 הצלחה, שנת — טובה שגה
ושלום. ברכה שיגשוג,

בע״מ, ישראל״ ״מוטורולה
תל־אביב

 טובה שגה — אבנרי לאורי
ומאושרת.

אל־חאג״יחיא, ע׳סאן
פתח־תקווה

 אתכם, אוהב אני
האסירים חבריי

 של האמיתיים הגיכורים
 אנשי.יש הם לבנון מילחמת

גבול".
 לאדם, לו, מזדמנת יום בכל לא

 חבריו על גאה להיות האפשרות
 יושבים אלה בימים בכלא. היושבים

 וידידי מחבריי שניים הצבאי בכלא
 התוקפנות את לשרת שסרבו הקרובים,

 סמל הוא הראשון בלבנון. הישראלית
 שלגביו מירושלים בנוולג׳י רוברט

 הדראקוגית, הה״קגה לראשונה הופעלה
 מיל־ סרבני לכלוא לצבא המאפשרת
 בלתי־מוגבלת. לתקופה חמת״לבנון

 מתל־אביב, רם אורי סגן הוא השני
 כאשר שנים, לפני החלה שחברותנו

חיפה. באוניברסיטת יחד למדנו
 סרבני־ 85מ־ שניים הם אלה

 ,6 בכלא כה עד שנכלאו המילחמה
 של האמיתיים גיבוריה הם שלהערכתי

מילחמת־לבנון.
 אשר חברים לי שיש גאה אני

חב רצח, בפעולות להשתתף מסרבים
 בלתי־נפרד חלק המהווים ושוד, לה

ללבנון. התוקפנית מהפלישה
 שרוצחים הוא, עולם של מינהגו
 ואילו בבית־הסוהר. יושבים ושודדים

 מהמילחמה כתוצאה הפור: עולם אצלנו
 סרבני בבית־הסוהר יושבים בלבנון
 ומסרבים שסרבו אותם והשוד, הרצח
 של המילחמה בפישעי חלק לקחת

 על סיפוק מתמלא אני בלבנון. ישראל
 חברי עם יחד להימנות, שזכיתי

 המסרבים גבול, יש חברי על הכלואים,
 הישראלי של המיסדר אל להצטרף
 והמדכא המשחית הכובש, זה המכוער,

שכניו. של האדם חרויות את

ססירו קורא
בחבריו גא

 הכלואים: לחבריי אמר מבקש אני
 אשרי בכם, וגאה אתכם אוהב אני

חבריי. הם כאלה כי שזכיתי
,ירושליםסםירו גדעון

 נכלאו הסיבתב, שנשלח מאז •
גבול. יש מאנשי ארבעה עוד

הגסה?״ הרשו! .מדוע
 עסקניס כין מיפגש על בדיווח

 צבאייס ומושלים בגדה
 24 הזה' (.העולם לשעבר,

שמו הוזכר ׳)83 באוגוסט
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