
 לרצח הסתה של מודעה שמפרסם מי עם
 פירסמ־ אני ״לא רפאל: ענה שבת?״ מחללי

 אני עמה. מזדהה ואינני המודעה את תי
 יודע אני הללו המקורות שאת הערתי רק

מהמודעה.״ ולא מהמקור
אי״בי נגד עדנה
 אייבי פני את שקיבלה הבחורה הייתי אני

 ״הריעו השלט עם הכנסת בניין לפני נתן
העצמי״. הפירסום אלוף נתן, לאייבי

 ל־ בקשר נקודות כמה להבהיר החלטתי
 שחלו כיוון אייבי, שערך ״מיצעד־השלום״

 אי־הבנות מהקהל, חלק בקרב אי־הבנות
בשקידה. אייבי טיפח שאותן

 פרטית היתר, פעולתי הראשונה: הנקודה
 עצמי, דעת על השלם עם יצאתי לגמרי.
האמיתי. נתן אייבי מיהו שנוכחתי לאחר

 שדמותו נוכחתי מקרוב, הכרתיו כאשר
 מנסה שהוא מזו לגמרי שונה האמיתית
וחסר־לב. שאפתן קארייריסט, הוא להראות.

שטולץ

 טוב, כאמצעי בחר שלום המושג את
 שמו את להחדיר כוי מוצלחת, כסיסמה

ה לכנסת הבחירות עת שבבוא כדי לקהל,
 נתן אייבי היטב. מוכר שמו יהא באה,
 הספיקו לא חודשים כמה כי כבר נוכח

 לכן הנוכחית, לכנסת מסע־הבחירות בעת לו
 להשיג כדי שונות פעולות עתה ממציא הוא

פירסום. מכסימום
 נגדו בהפגנה יצאתי אני השניה: הנקודה

 השלום. נגד לא אך — נתן אייבי נגד —
חופפים. מושגים אינם ושלום אייבי

 השגתי שלו למיצעד הראשונים בימים
 לפני דברי את לו ואמרתי וספה, על אותו

 צעדו הראשון ביום איתו. שצעדו המעטים
 השני וביום ביטניקים, רובם כתריסר, איתו
 שוטר שום ונערות. נערים חמישה צעדו

 ביום איתו. כשדברתי מהמקום הרחיקני לא
 שאיש רק לא בירושלים, בהיותי השלישי,

 לי, לעזור רצו רבים אם כי נגדי, היה לא
ירושלים. אזרחי כך על ויעידו

 נגד להפגין אמשיך השלישית: הנקודה
ה בפעולותיו שימשיך זמן כל נתן אייבי

ש ידעו ישראל אזרחי שכל כדי מגוחכות,
 בפיר־ לזכות כדי אותנו מנצל הזה האדם
סומת.

יפו שטודץ, עדנה

פומבית קדורה
 ל״תורה, המטיף דתי שבועון לידי נפל

חס וגמילות עבודה
 בו ומצאתי דים״,

הבאה: הפנינה את
שו שהוא אמר ״מי
 מפני הערבים את נא

לספר דומים שהם
 או ביאליק — דים

אוסישקין?״

לעצ מרשה כיצד
— :דתי עתון מו

 פנים אל פנים כמו
ה־ את להפיץ —

ש הנואלת, אימרה
 שמו את השחירה

האחרונים? בדורות ביאליק של
 האימרה את ללח־ת הזמן הגיע לדעתי,

פומ הלוויה לה ולערוך לבית־עולמה הזו
בית.

 אילת הארבדי, מרדכי

יומת:״ ,,מות
 נעוץ העיקר היה השבת משמרת במודעת

 נאמר וכך שכחתם. אותה ודווקא בכותרת,
 כי השבת את ״,ושמרתם המודעה: בראש
יומת.״ מות מחלליה לכם היא קודש
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