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סביון חוריו, קי־ מ.

 מסמר כגלל
״

 ובסיב- בעניינינו כך כל טרודים אנו
 עינינו שטחו עד באזורנו, הממושך סוך

 תהליכים מתחוללים לנו מסביב כי מראות
ורבי־השפ־ משמעותיים להיות העלולים

 המשא־ עתיד מאשר גורלנו על יותר עה
 מחזירה לאט לאט מצריים. עם ומתן

 דריסת־הרגל את לעצמה ברית־המועצות
 ערב. ובחצי־האי באפריקה וישלה המועכת

לישר מסביב הקומוניסטית טבעת־החנק
 ברית־ השפעת סילוק עם שהתרופפה אל,

 אם — שוב מתהדקת ממצריים, המועצות
בינ לוחץ שאיננו יותר, רחוק בטווח כי

גרוננו. על תיים
 כזאת, בשעה ארצות־הברית עם עימות

 רק אליו, מובילה הליכוד שממשלת כסי
 בעלות- ועמדות עמדותיה את מחליש
יו רחבת-אופקים ראייה במרחב. בריתה

 בעת כי למסקנה ודאי מובילה היתה תר
בין אינטרסים זהות להיות חייבת הזאת

 לבעיות מעבר לארצות״הברית, ישראל
המזרח־תיכוני. הסיכסוך של

 שהסובייטים לכך מייחלים אנו האם
 בתמיכתם מרבצו הסיני הענק את יעירו

 האם ז לקמבודיה הוייט־נאמית בפלישה
הקו הענקים שני בין אפשרי עימות על

יהבנו? את תולים אנו מוניסטים
 ה־ ההתרחשויות מרכז איננה ישראל

 בניסוח רק ייחרץ לא גורלה גלובאליות.
 שמציגה לשאלות תשובות של אזזר או זה

 לנו אין לצערנו, אבל, ארצות־הברית.
 וארו־ רחבה השקפת־עולם בעלי מדינאים

 הנאחזים פוליטיקאים לנו יש כת־טווח.
מסמר שבגלל לכך לגרום ועלולים בקטנות

מכחכים
 עצמו, הסוס לא אם פרסה תאבד קטן

עליו. רכובים שכולנו
ירושלים סגדר, אריק

? כרוסיה כמו
 לוותר וביקש בריטית נתינות רכש בעלי

באמ שר־הסנים, הישראלית. אזרחותו על
 ״בהתאם כי הודיענו מפקידיו, אחד צעות

 שבדרך־כלל כמדיניות, קבע דעתו לשיקול
 הישראלית האזרחות מבטלים או מעניקים

כלו אחת״. אורגאנית מישפחה לבני ביחד
אז על אוותר אני שגם דורש הוא מר,

הישראלית. רחותי
כאי עצמי את רואה שאני לו הודעתי

 ישראלית אזרחות ובעלת חוקית שיות
 לוותר סיבה כל רואה ואיני עצמי, בזכות

 האדמיניסטראטיווית, נוחיותו עליד^למען
 מזו שונה ואינה שרירותית החלטתו וכי
אז לגבי ברית״המועצות שילטונות של

 מיש־ התפנה לא בינואר 30דד מאז רחיהם.
מיכתבי. על לענות רד־הפנים
ל להביא עלולה מישרד־הפנים דרישת

:הבאים המצבים משלושת אחד
 לשחרר בקשתו על יוותר׳ שבעלי •
ישראלית. מאזרחות אותו
של ה״מוסרי״ ללחץ אכנע שאני #
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אלן ווז- עול הנועוגעת הקומדיה
וברח הכסף את קת
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סרגולץ נ׳נט עם:

ת 2 צגו ה ל ! ג כ ר ע
ל בקולנוע י ׳1מ י 9.30—7.15 תל־אביב ר

על לדעת שרצית מה כל \ץ אלן ווד■
 לשאול מי את היה ולא
הפשע?! אל הגעתי כיעד או

־ וסטודנטים נוער של 1ה־ו העולמי הפסטיבל לקראת הישראלי הפסטיבל ועד
ה אנ ב ה / ה ב 4978 / קו

עמים ולאחוות זכויות לשוויון לשלש, צעירים פסטיבל
מצר) קיבוץ (ליד מצר יער בחניון 1978 ביולי 8—7 שישי־שבת, בימי ייערן

ספורטיביים ובילוי תחרויות * אמנותית ותוכנית עצרת *
בקובה לפסטיבל שתשלח אמנותית תערוכה 4 יהודי־ערבי סופרים ,מיפגש *

18.30 שעה עד שישי כיום כחניון ההתכנסות 4275 ת״ד ת״א,




