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- לישראל הגיעו סרטי־המחתרת
אליך להגיע יכולים הם עכשיו

בתוכניתו: השלושים״, ״המאה סרטי של הסינמאטק־הנייד באמצעות
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מכתבים
 ש? מכתב ₪

מצוות שומר
ה. ב.

ה זו בכנסת, הזה העולם נציגי רבותי,
בכלל לעיתון כותב שאני הראשונה פעם

בפרט. הזה ולהעולם
 אותכם. ולהלל לשבח בפי מילים אין

עצמכם. את הוכחתם
 הכפייה נגד שנים מזה הנלחמים אתם,
 הגיור בפרשת לצאת חששתם לא הדתית,
 כפייה נגד גורן, שלמה הצבאי הרב שביצע

אנטי־דתית.
!הכבוד כל כך, על

ירושלים מצוות, שומר יהודי

 ושבעה, תשעים ₪
ושניים שמונים

 קול׳• למערכת שכתבתי מכתב מצורף
ב בכנסת סנה משה הצבעת אחרי העם,
 בעניין בעיתונות ומאמריו גולדמן עניין

זה.
 העם. בקול פורסם לא שהמכתב מובן

משה ד״ר של הפוליטית החישוב מכונת

מסים
 בקול שפירסם (במאמר לחשב ידעה סנה,
הצבי הבוחרים מכלל אחוזים 97״ כי העם)

 המדינית התחזית נגד אשתקד בנובמבר עו
 ושניים שמונים וכי גולדמן״ נחום ד״ר של

 שתשלול בממשלה יתמכו העם של אחוזים
 הריבונות, מן ונסיגה השלום מן ״נסיגה

 מוסכמים, גבול קווי אל לנסיגה מוכנים אך
וריבונות״. שלום קווי

 לדעתי למסור, יש כזו חישוב מכונת
 נחום ד״ר של המדיניות תחזיותיו לתיקון.
 לתמיכה שפורסמו, לפני עוד זכו גולדמן,

 סנה. משה לה שמקציב מזו יותר גדולה
 והחצי־ הממשלתיים דעת־הקהל מכוני אפילו

 כשלושים של תמיכה מיחסים ממשלתיים
 והצטרפותו ותחזיותיו גולדמן לד״ר אחוזים

 נגדו, הממשלתית למקהלה סנה משה של
 מאחוז מק״י חברי את בוודאי מוציאה אינה

 גם אך בגולדמן. הכללי הלאומי התמיכה
 המתמטיים חישוביו של השנייה התוצאה

 אם חמורה: טעות על מבוססת סנה, של
 מעורפלת כל־כך בנוסחה בתמיכה מדובר

 קווי מוסמכים, גבול קווי אל ״נסיגה כמו
 בממשלה צורך אין הרי וריבונות״ שלום

 תצ־ הקיימת שהממשלה רק צריך חדשה,
 מק״י, לנציג נוסף כסא ותפנה מעט טופף

 המפלגה של דעתה גם היא זו אמנם אם
כולה. הישראלית הקומוניסטית

 שמק״י ועד הישראלי, השלום מחנה בתוך
ה ולממשלת למערך בגלוי הצטרפה לא

 זה, ממחנה חלק היא הרי הלאומי ליכוד
 או אתם הלנו גלויות: לדבר וצריך כדאי

 חדשות נוסחאות של פירוש מה לצרינו?
 שלום קווי מוסכמים, גבול ״קווי אלה:

 דיין, אלון, תוכניות גם הרי וריבונות״
ש תוכניות הן אלה כל — בגין וייצמן,
 בשובה מקומה את בהן מצאה הזו הנוסחה

 וחותרת טוענת כזו לממשלה האם ונחת.
 ריבונות של סיפוחים, של לממשלה מק״י,

 של ממשלה הכבושים, בשטחים ישראלית
הראשונה?! בהזדמנות חדשים כיבושים
 מרחיבה ובטחון לשלום שהתנועה בשעה

המס שהוסר אחרי יום, מדי שורותיה את
כש הלאומי, הליכוד מממשלת האמיתי ווה

ש רק לא כזו שממשלה כל לעין ברור
 אם כי השלום את להביא יכולה אינה

 חומרה לייחס יש — בו רוצה איננה פשוט
אם מק״י, של החדשים לטכסיסים מרובה
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