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אי חילוקי־דיעווז. ליישוב כאמצעי מות
החלמה. חולי

חיפה שחר, משה ח״כ

 חוכמה הרבה ועם יוזמה בעל אדם
חבלה. לו שגרם פושע על־ידי נתקף

 למיס- כדרכו שירד לבן, זקן עם אדם
 גזר- את שיקבל יצור על־ידי נדקר רדו,
דינו.

 אור מלאות העדינות ופניו ששמו אדם
גיבור. גם והוא —

 — ומבין מקשיב רע, ידיד, שהוא אדם
הח לן ומאחלים לרשותך כולנו !תדע
מהירה. למה

 אורי, ותדע, — רחוק לא הוא העולם
הזה. לעולם תחזור כוח־רצון עם שרק

תל-אביב ברזילי, פיני

 הכנות תיקוותי את להביע רוצה אני
המהירה. להחלמתך
 נסיון- על הידיעה למישמע זועזעתי

 כששמעתי מאד ושמחתי בך, ההתנקשות
סכנה. מכלל שיצאת

ה למען הצודקים במאבקין המשך
ואמץ. חזק הפלסטינים. פליטים

צה״ל אמיתי, דן

; 0*6|!?*מ**

תל-אביב סטפנסקי, פיטר

מה והזדעזעותי צערי את מביע אני
החל אבנרי לאורי ומאחל הנתעב, פשע
פוריה. עבודה והמשך מהירח מה

גרמניה אכן, וגנר, אבי

 ואני עליך, ההתקפה על בצער שמעתי
ו מהירה החלמה לב בכל לך מאחל
מלאה.

וינה חייט, מיכאל

ל ברכותי אבנרי, אורי ללוחם־השלום
 להמשך שלמה, ורפואה מהירה החלמה

מבורך. לניצחון קשה, מאבק
תל-אביב כרמי, פ. משה

 21.12.75 מיום הפועל הוועד בישיבת
 מזכ״ל התייחס — הישיבה בפתח —

 לנסיון- משל ירוחם החבר ההסתדרות
 דעת ועל זו, במה מעל בחייך. ההתנקשות

ההס מזכ״ל לך איחל כולו, הוועד״חפועל
 כי בתיקווה מהירה, החלמה תדרות
 הועד- במיסגרת לפעילותך במהרה תשוב

ולעבודתך. הפועל,
הת משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל

 מימדיה אשר האלימות תופעת נגד ריע
הגור לכל פנה הוא האחרונה. בעת גברו
 ביטחונו על ולאחראים הציבוריים מים

 שביכולתם כל לעשות הציבור, של ושלומו
האלימות. נגע את לבער כדי

רינת, משה
תל־אביב הפועל, הוועד מזכיר

ונד מזועזע אני קשה. שנפצעת קראתי
מחי החלמה לב בכל לך מאחל אני הם.
תוצאות״לוואי. בלי רה,

בוז מישרד־החוץ, זודהוף, ידרבן
 לאחרונה, עד שימש, זודהוף יורגן •

ב גרמניה בשגרירות הניספח־לעיתונות
ישראל.
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