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המערכת: חברי
 לילי גלור, שייע נני, ניצח ביבר, ישראל
 רוני ורר, רוחי הורוביץ, רויר גלילי,
 אלכם סאובר, אוסקר חרנוון, אברהם זוהר,
קרו. שלטה קינן, !וסוס סטן, אביבה מסים,

ר הנקרא העתון ת ו ה בי נ די מ ב

. . • י —״
 בשנה ביקרו איש מיליון לשלושים קרוב
 ישראל. במדינת הקולנוע בבתי החולפת
 כולל ישראלי, אזרח כל מבקר בממוצע

 פעם 15כ־ ,80 בן וזקן בעריסה תינוק
 סטטיסטיקה, אותה לפי קולנוע. בבית נשנה

 לפחות יותר, המבוגר האזרח אתה, ביקרת
 תושב הנך אם בקולנוע. בשנה פעם 40

ש הפעמים מספר מגיע הרי תל־אביב,
פע למאה קרוב סרט לראות בתור עמדת

 ובבריטניה בבלגיה בארצות־הברית, רק מים.
בקולנוע. ממך יותר הממוצע האזרח מבקר

 200 בישראל ישנם זה חיוני צורך למילוי
 מקומות אלף 150 המכילים קולנוע, בתי

 אזרחיה מספר שבין זה ביחס גם ישיבה.
 ישראל צועדת שבה, הקולנוע בתי למספר

למ בטבלה. הראשונות המדינות ארבע בין
המ שהאזרח קובע הרשמי שהאינדכס רות

ל לירות שתי רק מוציא בישראל מוצע
 מוכיחה קולנוע, בבתי ביקורים על חודש

 האזרח שמוציא האמיתי הסכום כי המציאות
ויותר. 10 פי גדול זה בידור סוג על

 בבירור לראות אפשר אלה מספרים מתוך
 מהוד■ הקולנוע כבר: יודע אהד שכל פה

 הנפוץ העממי הבידור מיצרך את בישראל
 לצריכת הגיוני מספרי יחם שום ללא ביותר,

 יחד. גם האחרות האמנות צורות כל
^

 האזרח של העיקרי שעשועו על השליטה
 של קטנה קבוצה בידי נמצאת הישראלי

 הקולנוע. בתי בעלי הם אלה פרטיים. אנשים
 דרכי שתקבע מתאימה חוקה חוסר בגלל

 הכלכלה חיי של זה חיוני לענף התנהגות
 בתי בעלי במינו. מיוחד מצב נוצר והחברה,
 בכל הכמעט־יחידים הקובעים הם הקולנוע

במוס המוצגים הסרטים לטיב שנוגע מה
 אלה, סרטים של הצגתם למשך דותיהם,
 זה מצב של התוצאות אחת הצגתם. ולצורת

 בטיב הטבלה בסוף נמצאת שישראל היא
 הקולנוע בבתי לקהל הניתנים השירותים

שלה.
 יותר מחפיר זילזול של יחס לתאר קשה
 לצופר. בארץ הקולנוע בעל של יחסו מאשר

 מיושנים, הם הקולנוע בתי רוב הישראלי.
 והטכניקה ההיגיינה לדרישות מתאימים אינם

האוו וצפופים, צרים המושבים המודרניות.
 לאולמות והיציאות הכניסות פרימיטיבי, רור

 אדיבות כל חסרי הסדרנים נוחות, אינם
 של מחשבתם כל כאילו מקצועית. וידיעה

 הצופה על להכביד כיצד היא המתכננים
הסרט. שבראיית ההנאה את ממנו ולגזול

 הצגת היא הצופים בקהל אחרת התעללות
 משעממים תעמולה וסרטי פרסומת יומני

 כדי כסף המשלם הצופה ענין. כל וחסרי
תחילה חייב אותו המעניין סרט לראות

 תעמולד״ צילומי גדוש מקומי יומן לראות
 סירסום. של אור ותמונות פרסומת סרטי

 ועוד — עצבים מריטת של שעה חצי
★ ★ ★ בתשלום•

 הקולנוע בתי בעלי לעצמם סיגלו לאחרונה
 של העבודה שסדרי מכיוון נוסף. מנהג

 נקבע הקהל, מנוחיות יותר קדושים הסדרנים
 בדיוק. לשעתיים קולנוע הצגת כל משך
 הסרט סרט. כל מוכנס זו סדום מיטת לתוך
!מקצצים ? מדי ארוך

 יצירה לראות שבא האזרח מקבל וכך
מקו קטעים מושלמת, אמנותית קולנועית

 תענוג בכל פוגמים קרובות שלעיתים צצים
 שהוא מישהו הודיע כאילו זה הסרט. ראית
 להציג וניגש ל־זה המונה תמונת את מציג

 הדברים שאלה מפני וחיוכה, שפתיה את רק
 איש. אותו של לדעתו והשאר, לה האופיינים

חיוני. אינו
הקיצו לאחר שקמה הסערה עדיין זכורה

 וג׳רבז ת והמיס ברנשים כמו בסרטים צים
 צעקה, קול העתונות הקימה המקרים בכל

 חיה איכפת לא זה אולם קהל. דעת ועוררה
 המשיכו פשוט הם הקולנוע. בתי לבעלי
 בסרט• לקצץ שלא ובלבד בסרטים, לקצץ

הסדרנים. לשכר להוסיף או הפרסומת
בקול מספר שבועות לפני הועלה כאשר

 המוסיקלי הסרט בתל־אביב אלנבי נוע
 רוג׳דס של מוסיקלי מחזה על המבוסס

 זה היה לא שוב ואני המלך והמרשטיין,
 כמעט חסרו המקורי מההעתק השלם. הסרט

 זד, לסרט הגורמים והנעימות, השירים כל
ש מפורסמים שירים מוסיקלי. סרט שייקרא

 במו העולם, רחבי בכל לשלאגרים הפכו
 עליזה, נעימה אני שורק מלך, של שירו
 נעלמו צללים, בין ונשיקות נפלא, מה דבר

 קוצצו הסרט הצגת זמן מתוך כליל. ממנו
דקות. 20כ־

מע החליטה זו להפקרות קץ לשים כדי
האז זכויותיה על לעמוד הזה העולם רכת

 השבוע החוק. במסגרת עליהן ולהגן רחיות
 הקולנוע מדור עורך תבור, אלי הגיש
 ברא׳ז, יצחק עורך־הדין באמצעות שלנו,

 ורדימון, ירוחם מר נגד אזרחית תביעה
 מקוצץ, סרט הציג כי על אלנבי, קולנוע בעל

 כי שהודיעו שלו, הפרסומת, שכרוזי בעוד
הכרטיסים קוני את הזהירו לא הסרט, יוצג

 תובע התביעה כתב ממנו. קטעים קיצצו בי
 הכרטיס דמי את להחזיר הקולנוע מבעל

 הסרט את הזה העולם כתב בפני להציג או
במודעות. שהובטח כפי במלואו,

 את יניע זה שמשפט־לדוגמה מקוד. אני
המשל הקהל כי להבין בארץ הקולנוע בעלי

 ל־ כספו את של
 רשאי קופותיהם

 מלוא את לתבוע
_ תמורתו.

מכתבים
מחרות חרות

״חי אבנרי אורי של האחרונה רשימתו
 נכתבה לא )1018 הזה (העולם מטה?״ רות

 היה אפשר נטורה. חירות מתור בנראה
 כי להוכיח הרצון אצלו סיים כי להבחין
 זרוע אלא אינה חירות דבר של לאמיתו
 הסבר אולם מפא״י. של ומסוכנת ימנית

 הודנשה לא זאת לעומת צולע. היה זה
 הזה העולם שעל הראשונה המחלוקת נקודת

 :חרות עם המדיני בויכוח להבליט היה
ב ישראל והשתלבות ערבי ישראלי שלום

 להמשיך יש כי וטוענת חוזרת חרות מרחב.
 כי ערב, ארצות עם המלחמה מצב את

 לא לעולם כי חיוני, הוא הצבאי הממשל
בישראל. הערבי למיעוט זכויות שיווי ״תכז

תל־אביב בן־שלום, אהרון

הח את קראתי עצמו יום באותו כמעט
 בתנועת למלחמה בקשר מפא־׳י כנם לטות

 קורא כל העורר. של רשימתו ואת החירות
 נרתם הזה העולם כי משוכנע משוחד בלחי

החירות. תנועת ננד מפא״י של למאבק
תל־אביב וזלקוביץ׳, ב. ד״ר

 בהקצבת אתכם קיפחה החירות תנועת האם
 עורכם את הפכתם שלפתע המגבית, כספי
 של קיתונות שבוע מדי שופכים ואתם

 את כה עד בה שראיתם תנועה על גידופים
הקיים? למשטר האלטרנטיבה

ירושלים דניאלי, דניאל

 משטר שמביא השליליות התופעות כל עם
הטאו־ היהודית המנביח כספי של החלוקה

־־]---------------------------------------------------------------------

 השחיתות השנור, כלכלת כל עם חדת,
 שב־ היא הפשוטה העובדה הרי והמעילות,

 סאות במדינה ונקלטים עולים אלה כספים
 כדי דיה זו ועובדה חדשים. עולים אלפי

 שאי עד השנור שיטת קיום את להצדיק
במרינה. יהודים לקלוט עור יהיה אפשר

יגור ל״ צ.

הפצועים זעקות
 ~ )1018 הזה (העולם זעקו 1כ הפצועים

 הכאובה לבעיה להכגם מבלי העם? כל היזעק
 במה להפנות רוצה אני הנאצים נפנעי של

הדמוק של נפשה בצפור הנוגעות שאלות
 : המשטרה לשר מופנית הראשונה רטיה.

 נועד שוטר של בנרו דש על המספר האס
 טי לדעתי ? חניניות בהופעות לעיטור רק

 באופז פועל דמוי-שוטר, לתוקף שמתננד
 הדמוקרטיה כללי האם זאת מלבד חוקו.
 עם הזדהות הפננוח רק מתירים בארץ

? השלטון
נוה־שאנן ב״ א.

 הלוחמים בצד עומדים שאתם הוכחתם שוב
החזק. הצד תמיד אינו אם אף לצדק,

בת־ים גרין, יהושע

 לנדאו ד״ר של דרישתו למקרא הזדעזעתי
הפי סכום על לותר הנאצים נפנעי טהנכים

מוו המדינה אין מדוע להם. המניע צויים
 המותרות ומצרכי הפאר מכוניות על תרת

 שנועדו השילומים, בכספי הנקנים השונים
אחרות? למטרות

ירושלים שלם, אליהו

האדמה גואל
 באשי אלפרד קובל מדוע סביז אינני
 איד הקשה. גורלו על .)1011 הזה (העולם

 של ממצבם יותר טוב מצבו יהיה שלא
ושעסקו לארץ בזמנו שעלו רבים עולים

מנו... יותר חלוציים כענינים מ
פתח־תקוה בניה, גרשון

 היה דוגמא הוא באשי אלפרד של ספורו
 חפשית יזמה כל רמדינה מחניקה כיצד

וליצור לבנות פורה להוז נותנת ואינה
במדינה.

תל־אביב זק, ש.

 לציין עלי באשי. אלפרד את שהכיר כאחד
 ליצור עלולים ברשימתכם דברים כמה כי

שינשונו. ולדרד לעסקיו בקשר מוטעה רושם

 וז־ צועד• את קשות קיפחתם בכתבתכם
ר־ ולא במלה אותם הזכרתם לא נדנ׳ע. ■ 
 מבצע• היה לרעתי שלהם. תמונה אף סמתם

 סכל יותר לב לתשומת ראוי הנדנ״עים של
הצעדה. קבוצות שאר

תל־אביב שמאל, דינה

מכשפות ציד
 עבודזז הוסר של תקופה שביו ננר. אני

 בראשון לאומי. במוסד עובד לשניה, אחת
 שמונה עוד עם פיטורים קבלתי זה לחודש

 רק לעבודה, בינתיים הוחזרו כולם *ועלים.
 ברחובות הלשכה למזכיר פניתי אני. לא

 ״פוטרת צעק: הוא השק. מן המרצע יצא ואז
קומוניסט!" אתה בטחוניות, מסיבות

 מכשפות. לציד קרבז שנפלתי לי התברר
 הקומוניססית במפלגה מאורנן כלל אינני

 בטחונית מבחינה מסוכן שאני האשמות בל
 בו יום שבאותו היא לכר ההוכחה שקר. הז

 צו נם קיבלתי הפיטורים צו את קיבלתי
 לדעת פונה אני מילואים. לשירות התיצבות

 השתוללות* אח לעצור הבטחוז ולשר הקהל
 ולמנוע רחובות פועלי מועצת מזכירי של

 6אנשי על אסוז להמיט העלול מכשפות ציד
מפשע. חפים

רחובות לאופר, ישראל
 הנב• בו עתונכם לידי הניע היום רק

 הזקוק מבתי הפועלים פיטורי על מפרסמים
 (העולס כקוטוניזם חשודים היותם בנלל
 למדינת דרוש יהיה זמז כמר, ).1015 הזה

 שארצות־ מתהליך להתפכח כדי ישראל
 לפני טמנו התפכחה כבר הימנית הברית

 סדר על יעברו המדינה אזרחי אם שנתיים?
 הכשרת זו תהיה שכזה, מעשה על היום

.לדיקטטורה הקרקע
לונדון קפלן, שמואל

 מסוכני* היו שהמפוטרים באמת יחכז
 הובאו לא מדוע כן, אם המדינה. לבטחו!
 הלכה שיפסוק מוסמר, בית־רין בפני למשפט
 המפלנה חבר כל אם — ובכלל ? למעשה

 מבחינה לבלתי־מהימז נחשב הקומוניסטית
 כ־ המפלגה על יכריזו לא מדוע בטחונית,

 צפוי בו הקשור וכל בלתי־חוקי אירנוז
? שונים לעונשים

חיפה ד,רסר, דויד
מפאריז שירים
(העו מחיפה ג. שושנה הקוראה של שירה

ולעניו. קריא יפה, הוא )1010 הזה לם

בלוקים. כמייצר (שמאל) באשי אלפרד
 לאשי שאלפרר לצייז רוצה הייתי במיוחד
 כפיים. ביניע בארץ עבודתו את התחיל
 ללבנים מלאכה בבית עמל רבים חדשים

 והאפשרות הדחיפה לו נתז שהוא ולבלוקים,
בארץ. הקרקעות גאולת לעסקי

 תל-אביב עזרא, ס.
 ראה — בארץ באשי של דרנו ראשית על

תמונה.

מיל כל על יבלת
 הזה (העולם בצעדה שהשתתף כאזרח

 רעיוו סולף שוב בי להעיר ברצוני )1018
 רצח זה היה שעברה בשנה אם הצעדה.

 תס״ח השנה להיות הצעדה הפבד, בכבישים,
האז נחלת להיות צריכה הצעדה בכבישים.

 זאת מלבד לצבא. קשר ללא והנוער, רחים
 גזלני. סיירי לקבוצת צעידתי בשעת נצמדתי

 מקבוצות אחת מאף נפלה לא זו קבוצה
 לראותה זכיתי ולא היפה בצעידתה הנח״ל

 ואילו הראשונים. המקומות באחד מדורגת
 בצעי- נפלה הדעות שלכל הצנחנים, קבוצת

 רכיעי. מקום השינה וו, מקבוצה דתה
נולני. סיירי דורנו כיצד לפרסם אבקשכם

 טבריה הרצל, יעקב
 במקום דורגו בדלני חטיבת סיירי קבוצת

הששי.

 מה לדעת בטח ירצו שקוראינם סבור אני
 רצתה שלא מולדת מכפר בת אותה עם אירע
 : השיר סוף את לכם שולח אני בנים.
 בצהריים, היה זה

 שתי'ם, שעה של באוטובוס
 ,׳עיניים יפה היה הוא
 המודות. עלם

 ליל, באותו חבריה,
 תיל, נדרות בי! זחלה היא

חיל, בת אותה ומאז
בנים. רוצה בז

צה*ל מטל, גד

ה, הברה אולם שנ ם בכד די לא ה! שו אי ת  שנ
 איתר מסכים אינני הרוח. להלד שורותינו

 לא גם רע, לא אהוב ידע לא ישראל שעם
 מחי, ואהוה רעות ידענו גם ידענו אח.

 נם כי שוכחים אנו שלעיתים היא הצרה
ואו החושבים אגשים נמצאים לנבול מעבר
 הוא שאף שיר, בזה מצרף אני כמונו. הבים
 בטוחני אבל הנסיגה, לאחר נכתב לא כשלד

 במוני. שהרגישו בארץ אנשים עוד שיימצאו
 חללים, הרס, שוב קרבו פעם שוב דם!

נלקח ושוב נצחוז עוד מתקדם, צבאימחץ
: שלל

 לאויבים! המוות הידד, מתלהבות: כותרות
 ונדאל. ממעשי חדלו עצרו! זועק: אנוש ולב

 אחור, שובו אחי, עצרו
 וכבוש מנזל לכם חדלו
 ליצור כרי לצעיריו העם זקוק
להרוס. בזעם כדי ולא
 לקידום בדרך דורות הזוז ננשים כך לא

תקום! בדם לא אד באש, ציוז נפלה אכז
פאריז ר״ יהודה

זוטא קאסם כפר
 הזה (העולם זוטא קאסם כפר רשימתכם

 את להתקיף ראיתם מה הדהימתני. )1017
את כביכול שהעלים על המשמר״ ״על

הנכון יקום? מקבוץ הערבי הצעיר חטיפת
 פרטי כל את 4.4ב־ פירסם המשמר שעל הוא

 דזנז מפ״ם ח״ב ננד האשמתכם נם המקרה.
הניש רוביז ח״כ שחר. כל לה איז רוביז
הענשת ותבע המקרה על רשמית תלונה

במבצע. שהשתתפו החיילים
 חיפה בוכני, אליעזר

 בגל- המקרה את פירסם המשמר על אמנם
שבו אירעה הפרשה אולם .4.4.57 סיום יונו

 היה בהם השבועיים ובמשך לכן, קודם עיים
 מלהגיב נסנע הוא המקרה על לעתון ידוע
עליו.

וסו 9 תזה העולם2


