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מכתבים
חדש כוח

 רב, צער פעם לא לי גרם תזה העולם
 מדומים מכתבים פירסם רכילות, עלי כתב

 דבר. לא על אותי והשמיצו עלי שאיימו
 כעת מניח אני הזד, החשבון כל את אך

הצידה.
 בשום תומך אינני גלויות: לומר רצוני
 חשבון רק אידיאולוגיה, להן אין כי מפלגה,
 גם תומך איני נבובות. ומילים כיסאות

 בדבר אך הזה, העולם של עמדותיו בכל
 שלו האומץ בעד לתמיכה: ראוי הוא אחד

ו הפרה האמת כל את ולהגיד ללחום
האכזרית.

.נבח משלמים זו אמת שבעד לי ברור
 חוק נולד ולכן כפליים, כפל העם״ רי

 הזה. העולם נגד ורק אך המכוון הרע, לשון
 ה־ כמה עד לראות נוכחתי זה במאבק
ו דמות חסרת היא הישראלית עתונות

המקב כאחד, כולם ולקקנים חנפנים כבוד.
השררה. משולחן שיירים זה עבור לים

 באתי רבים, והיסוסים הירהורים אחרי
של במאבקו לתמוך שיש מסקנה לידי

 שנכנסו להסתכן, מוכנים לא כבר שהם
 לא, שזה רואה אני עכשיו וכד. לשיגרה

החולי דרוש היה זאת בכל אבל נכון, היד,
 האחרונה. הדחיפה את להם לתת כדי רע
החולירע! שיש סוב אז

 כי מאמין שאני מפני סימן־דרך? למה
 החדש הכוח של הקמתו התחלת זוהי
 ארבע בעוד שיהווה הכוח הידיעה, בהא

אמיתית. אלטרנטיבה שנים
ל צח׳׳ אפי,

 את לשנות אבנרי לאורי מציעה אני
 כלהלן: המפורסם, שירו נוסח

 שבועון של שועליו
 במרחב פושטים שוב

ם השלהבת ונושאים ו י — ב
דן ועד מעזה
— הקרב זה נטוש שוב

י ושלום! לחרות הקרב זה
חיפה שלומית, דליה

אורי של מאמרו את במזרחב קראתי

ויצירתו* ברנשטיין משה צייר
ערי לאופן התנגדותי למרות הזה, העולם

 החדשה, הרשימה למצע מתנגד אני כתו.
ב מלחמה של הקדוש הסעיף מלבד
 חופש־ למען מאבק שהוא הרע, לשון חוק

והכלל. הפרט של הדיבור
 מעשי, באופן לעזור גם מוכן אני

לב. בכל זאת ואעשה שאדרש, במידה
הצליחו!

תל-אביב ברנשטיין, משה

 שהכריזו הזה העולם עורכי עשו טוב
 לבטל נכונותם על — והכריזו וחזרו —
הרע. לשון חולו יבוטל אם הרשימה את

 המפלגות של שתועמלני־הארס ספק אין
מחפ העורכים כי המערכה, בהמשך יטענו,

 משמש לשון־הרע וכי בכנסת, כסאות שים
 טענות שמעתי כבר כתירוץ. רק להם

כאלה.
 מוכיחות ונישנות החוזרות הכרזותיכם

גם. שקר זהו כי בעליל
תל-אביב גאון, אביאל

 במדור אבנרי אורי של תשובתו ראה
השאלות.

 אבנרי, אורי של למאמרו בתשובה זוהר,
בקצרה: לו להשיב רוצה והייתי
 מבלבל אתה מר, — אורי אורי, אורי, ״הוי

המוחי את
 שמפ״ם לנו אמרת האחרונות ״בבחירות

 אתה אלה בבחירות המדינה. את תציל
 את יציל אשכול שלוי לנו ומספר בא

הדמוקראסיה.
 הבאות שבבחירות יודעים כולנו ״הרי

 רשימת של הראשי התועמלן אתה תהיה
החדש! הכוח

 יגידו — חושש אני — אז ״וגם
 ונאיבי, ונחמד צעיר בחור שאתה כולם

פוליטיים.״ בעניינים מבין כל־כך ולא
תל-אביב מכפית, אחד

 ולהצלח־ (בדיעבד) להחלטתכם ברכותי
(בעתיד). תכם

אננליי לונדון,' לחמן, נחום

 חזה הזה: העולם אנשי לברככם, ברצוני
-אמץ!
 בלי לכנסת, ללכת הזמן הגיע אכן,
פנים. משוא בלי מורא,
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ם ע ה ושינה ־ מעולה אדומה מלא, ט ק מו  ע
חר א תי. ל שהיי

 המחוקקים אחינו, כל ידי ״תחזקנה
שם...״ הם באשר ארצנו, חוקי

 ה״־־, את מברך אני גמורה: ברצינות
 הברוכה יוזמתם על ואונא יוסף אשכול,
ש חושב אני הרע. לשון חוק לחקיקת

 להצלת בדרך היסטורי סימן־דרך יהווה הוא
המדינה.

למה. אגיד תיכף — אותי תהרגו אל
 העולם עורכי היו לא זה, חוק לולא

 את ויוזמים שלהם ה... את מזיזים הזח
 במדינה אחר אדם ושום — לכנסת ההליכה

במקומם. זאת לעשות היה יכול לא

ח נ ר, בי דנ ל ניגריה איבאדן, דו
ה רשימת למען טובה הכי התעמולה

ה פירסומי הם חדש כוח — הזה עולם
 שצוטטו כפי רעותה, כנגד אחת מפלגות,
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