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מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 הכפייה ימיו), ספק (שללא הבאות המות
 שתהפוך הכנסת, וראשונה ׳ובראש הדתית,
 יהוו אלה יכל גדול, לבית־קברות בלעדיך

ביותר. הטובה הבחירות תעמולת את
 הזה העם עורף, כעת לך פנה הזה העם

המל לאחר ממנו שישאר מה לפחות, (או
 שנים ארבע בעוד ירוץ הבאות), חמות
 אם כמובן, זאת, ה״ש״, את לשים לקלפי
אלה. טובה כפויי לשרת מוכן עדיין תהיה

פתח־תקווה דלל; ציון
נופלים 0

ראשונים ההולכיס
 לא הוותיק, השלום לוחם אבנרי, אורי

 כוחו עלה ומאידך השמינית, לכנסת נבחר
 זיו, היסטורית בשעה דווקא הליכוד של

 בהצבעתו לשלום. סביר סיכוי יש בה אשר
 האמיתיות כוונותיו את הציבור חשף זו

 הם העיקר אך שלום, שלום, :לאמור
השטחים.

היש אנו ניסינו,
ש במשך ראלים,

 לייצר רבות נים
שוחרי־ של תדמית
וכ אמיתיים שלום
 כאשר ׳אולם נים,

ל הדברים הגיעו
מילו1 ולא מעשיות

המלי פשטו ליות,
ובמ הרגל את צות

הצי נחשפו קומם
 הניציות פורניים

 במשך שהסתתרו
 של במסווה רב זמן

שלום.
 אבנרי אמר ראשונים״ ההולכים ״נופלים

 עשינו בליבנו. כישלון אין צדק. ואכן
 ״אף מדיניות נגד להתריע יכולתנו כמיטב
 של בשלבים״ וה״סיפוח הליכוד של שעל״

המערך.
האזה רצה. אשד את ישמע ישראל עם
 ומילחמות כפוי שלום בדבר התכופות רות

 להוציא לאיש, דאגה גרמו לא ממושכות
להם. נתונה תודתי אשר אנשים קובץ

 לדעת ילמד והציבור יום יבוא עוד
 השלום של חשיבותו רבה מה ולהבין

׳אותו. שהשיגו האנשים מאושרים ומה
תל־אביב מרטין, מיכאל

 הארץ שלמות !8

העם ושלום
:וזיכרו שמו ימח אבנרי, לאורי

 מהכנסת כבר שנפלת מאוד ישמח אני
 לך, שמגיע כמו חרוץ כישלון ונכשלת

 מאיר שהרב יאחר דבר על אני,מצטער אבל
 ושלא לכנסת, להיכנס הצליח לא ׳כהנא
 המערך, על מלא ניצחון הליכוד השיג

 שהיא ממשלה, להרכיב יכול עוד ושהמערך
במדינה. בוגדת
 הליכוד עבור שהצביעו אלו בין אני

 שתמכתי בזה גאה ואני חל־טעמ הלאומי
 לשלמות ימיו כל .הלוחם לאומי, בליכוד

העם. ושלום הארץ
 ושונא דת, שונא ישראל עוכר אתה

 ליוליו־ס אותך להשוות אפשר המדינה.
 ׳והשיבו- השטירמכ, עורך שמו ימח שטריכר

השטירמר. עם זהה שלך הזה העולם עיון
תל־אביב קורא,

יהודי ₪

יקר
 אתם אותכם. מבין לא שיאני באמת

 שמחה הפצועים ׳אבי נגיד סיפור מפרסמים
 העולם תיירות, כאתר צה״ל (נכי הולצברג

 מכל לגמרי מתעלמים אתם בו ),1897 הזה
השנים. במשך האיש של הברוך פועלו
 את שהקדיש יקיר יהודי הוא שמחה הרי

 ליהודים לעזור :אחת מטרה למען חייו כל
 יאתם אחד סיפור סמך על אז הם. באשר

? אותו להשמיץ צריכים
!שלכם הדרך לא זאת

תל-אביב כלו!־, משה
י־

 מפתכים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו לבוצרסים תינתן עדיפות
לסכתכיחם. נות

מרטין
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