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 אבל זד,. את עושים איך יודעת כל־כך

 משהו לומר מוכרחה שאני מרגישה אני
אבנרי. לאורי

הת בו העיתון לידי הגיע רב באיחור
 הפסקת־ על בוויכוח בכנסת, דבריך פרסמו
 לך. להודות רוצו! ואני האש.
 !תודה רק לומר, מה הרבה לי אין
 תקועה ונשארתי באוסלו, לומדת אני
 לי הודיעו כל אחר המילחמה. בגלל בארץ
לי. זקוקים שלא

 שהרגשתי. מה את ביטא בכנסת נאומך
מכ לפתוח ולא בשקט, לחיות רוצה אני

 בפיק לטלפונים לענות או בפחד, תבים
 ברכיים.
לך! תודה

 נורבגיה אוסלו, קורנרייק, נורית
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השלום למחנה
 זעזוע כי ספק לכל ומעבר מעל ברור

נו במחצית היום, כולנו. על עבר קשה
 מובן בשום דומים אנו אין ׳,73 במבר

׳.73 ספטמבר בסוף לעצמנו
 מ־ להתנער לקום, עלינו שומה היום

 לקראת מותנינו ולשנס העבר קטנוניות
העתיד. מיבחני
 העם ילך לאחריהן לבחירות. הולד העם

 לסיבוב־קרבות אולי או ג׳נבה, לוועידת
 לא זה, במצב כי מייוחד הכרח יש נוסף.
היונים״. של ה״התפגרות משבר יווצר

 מה בעליל רואים אנו היום להיפך.
 והאופוזיציה הממשלה דרכי היו מוטעות
 ספק: לכל ומעבר מעל ברור היום הימנית.

 בצד ומתונה, שקולה מדיניות לנו נחוצה
 צעדים לקדם כדי ונפשית צבאית כוננות

, אפשריים. תוקפניים
 חד- גיבוש מתמיד, יותר נחוץ היום
 נלך השלום. מחנה של ומרשים משמעי

 לאזרחים כיאה זקוף, בראש לבחירות
 בשעות המדינה קיום למען שלחמו גאים

 עם והמשוכנעים, עלינו שעברו הקשות
הפוליטית. דרכם בצידקת זאת,

השו ה״ליכוד״, מול אל מייד נתלכד
 הציבור את הרסנית דמגוגיה בגלי טף

 אשר הממשלה, מול ואל והנרגש, המבולבל
הנורא. באוקטובר הרגל את פשטה

 עתידי! ולמען העם למען התלכדו !נציגי
 מערכו- ושדדו העבר, מחלוקות את שכחו
!הבאות לקראת תיכם

צה״ל טוקטלי, אהוד
 הו&עה ■

כטלוויזייה
הפ בטלוויזיה אמש אבנרי אורי הופעת

ומת נאור לאדם אותו חשבתי אותי. תיעה
טו יותר נימוקים לו אין הכי באמת. קדם
להש־ מאשר חוץ דעותיו, את להוכיח בים,

מסיוריק קוראה
מסויים גיל

עש התשע ה״מאה של במושגים תמש
 מין הגיל, לפי אנשים ולהעריך רה...״,

ב מוטלת שאמיתותם קריטריונים, ועוד
היום. ועד שהוטבעו מאז ספק

 נשים נגד קדומות דיעות לו יש האם
 שקיים להוכיח אבנרי יכול האם זקנות?

 קדומות לדעות שלו הביאולוגיה בין קשר
? שלו

תל-אביב ססידדיק, עליזה
שי אותו בהמשך אמר אבנרי אורי 9
 אלא להעליב, מעדו לא שדבריו דור,

 אחר אדם בל כמו — שפוליטיקאי להסביר
 הכושר את מסוייס גיל אחרי מאבד —

מו את ולשנות חדשים למצבים להסתגל
 בין הבדל אין זו מבחינה בהתאם. שגיו
 לעורך ראש־הממשלה ובין לאשה, גבר

עיתון.
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