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 בארצות■ המפורסמת מהאוניברסיטה הנ״ל שבמכתב לך דע
 שהמציא לשערות החומר את מבקשים הם ״חרווארד״ הברית

 המכון בעל רובין, אלכם הביאוקוסמטיקאי, בעבודתו ומשתמש
 .22128 טל. ,2 פינסקר רה׳ תל־אכיב, רובינם־קוסמטיקוס,

.1 מס׳ הרצל חיפה,
____________אליו. לפנות כדאי לך גם____________
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הטובה הבביסה אבקת
ל א ד

אל־חכים הסרט מן תמונה
מצרים? אוהב מי

במדינה
העם

ת רו בו ה1והשי ה א
 הערבי. העם בני את שונאת אינה ישראל

המ מנהיגי כל כמעט והכריזו חזרו זאת
 1952 של המצרית ההפיכה למחרת רינה.

 לראות מקווה הוא כי בן־גוריון. הצהיר אף
ו תנאי־חייו את משפר המצרי הפלאח את

אנושי. למעמד זוכה
יש ממשלת ממשרדי אחד הוציא השבוע

 כולו שכל רשמי, מיסמך לידיו מתחת ראל
 אל במכתב אלה. הצהרות להפריך מוקדש

לבי המועצה הצהירה העליון בית־המשפם
 החליטה ״המועצה ומחזות: סרטים קורת

 ותוכנו הואיל הנ״ל, הסרט את להתיר לא
ביש מצרית תעמולה לשמש ועלול מצרי

ראל.׳*
 גר־ משותפת יצירה אל־חכים, הוא הסרט

 של המפורסם ספרו לפי מנית־איטלקית,
 למאבקו כולו מוקדש זה סרט קניטל. יוהאן

 רופא, להיות השואף עלוב בן־פלאחים של
לאו נימה שום בו אין לעמו. לעזור כדי

אנו סיפור רק צבאית. תעמולה שום מנית,
 המוני של הממאיר העוני רקע על שי,

מצרים.
״נוסטאלגיה ״יעורר . .  כבר הצנזורה .

 להצגה, הסרט את להתיר לכן קודם סרבה
 מינהלתיות טענות של בליל בהשמיעה

 המפיץ, שנציג אחרי ).1192 הזה (העולם
 לצו־ בקשה הגיש טוניק, יצחק עורך־הדין

 מחודש לדיון המועצה התכנסה על־תנאי,
 בחמשה הצגתו, את דחתה הפעם גם בסרט.
נמנע. ואחד שלושה, נגד קולות

פורמא נימוקים הועלו לא שוב הפעם
 סרט כי המשונה, הדוקטרינה הומצאה ליים;
מכ לאותו מצרית• כתעמולה כמוהו מצרי

 עוד מדהים מיסמך הצנזורה צרפה תב
 הדחיה החלטת של העתק זה היה יותר.

 פרטיכל צוטט בו המועצה, של המקורית
הישיבה.

לאסור יש ני העירה איצקוביץ: ד״ר
 אלא גרמני שהוא מפני רק לא הסרט הצגת
 ועלולה במצרים מתרחשת שעלילתו משוס
ב בהחלט בלתי־רצויה נוסטאלגיה לעורר

המצ לעבר בארצנו מסוימים תושבים קרב
.. ם. להתירו. שלא הוחלט רי

 הצנזורה של מגרונה שנשמעה הנימה
 ב־ המבטלת והשינאה הבורות נימת היתד,

 היא כי סייסניות. הצהרות עשרות מחי־יד
 להגיון בלתי־כפופה יותר, שורשית נשמעת

הפוליטית. התבונה של

מדיניות
ה מנ ל א ה ה כי בו ה

ממ לראש באנדאראנייקה הגברת בחירת
 של לשרת־החוץ רעות בישרה ציילון שלת

 מאיר גולדה היתד. יום אותן עוד ישראל.
 הפוליטי. בעולם ביותר רמת־המעלה ה האש
 מ־ יותר חשובה ממשלה־אשה ראש אולם

 למקום ירדה מאיר ,וגולח־ שרת־החוץ,
.2 מם׳

ה המכה זאת היתר, לא כי נתברר השבוע
 ראש־הממשלה הודיעה בקולומבו יחידה.

השגריר האמנת את לבטל עומדת היא כי

 העיקרי בתפקידו (שהוא בישראל הציילוני
 ציילון רצון הסיבה: ברומא). ציילון שגריר
הערבים. עם בשלום לחיות
 המכה זאת היתה להפסיד. מה אין
 מזה הישראלית למדיניות־החוץ ביותר הקשה

 משמעותה. את החמירו סיבותיה מה. זמן
 בבחירות הבוכיה׳׳• ״האלמנה ניצחון מאז כי

 למתנה עוברת מדינת־האי החלה בציילון,
 צעדים של בשורה נקטה הנייטראליסטי,

 זר. רכוש הלאמת כגון אנטי־קולוניאליים,
 של למחנהו האי את קירבו אלה צעדים
 עם היחסים ניתוק אל־נאצר. עבד גמאל

סבירה• תוצאה היה ישראל
 כי למעשה. לב במיוחד שמה לא ישראל

 נצחו- למספר ישראל זכתה השבוע דווקא
 רודן יולו, הנשיא של ביקורו משלה• נות

 של הפרידה ודברי הצרפתית־לשעבר, קונגו
 בן־גוריון את שהזמין נפאל, ממשלת ראש

הרוחות. את רוממו אצלו,
לת הצטרפו יחד גם התופעות כל אולם

 החדשים ישראל ידידי בלתי־נוחה. מונה
 — המערבי למחנה כולם כמעט השתייכו

 הניי־ הצרפתית־לשעבר, וקונגו צ׳אד כמו
 התרחקו בורמה, ועד מגיניאה טראליסטים,

 בקו נמצא זה מחנה דווקא אולם מישראל.
העולם. ברחבי עליה של

ל השתייך קויראלה, נפאל, ראש־ממשלת
 להן שאין המדינות נציגי השלישי: סוג

 סחר־חוץ אין לנפאל עולמי. עניין שום
פו ענין לה אין בינלאומיים. יחסים ואין

 בצפון האדירה סין עם יחסיה זולת ליטי,
 עליה מאיימת שאחת בדרום, האדירה והודו

 להיות יכלה לכן אותה. עושקת והשניה
 לא אישי. סנטימנט מתוך ישראל ידידת

להפסיד. מה לה היד,
 היה המאורעות, מכל בקפריסין. אור
 קפריסין נשיא של צעדו ביותר המעודד

שהס מאקאריום, הארכיבישוף העצמאית,
 היה בניקוסיה. ישראלי שגריר למינוי כים
 מה יש לקפריסין כי — גדול ניצחון זה

ערב. לידידות זקוקה היא להפסיד.
 של המרים בימים הנצחון? הושג כיצד

לת קפריסין זכתה לא מלחמת־השחרור,
 ניס־ ישראל נציגי אולם ישראלית••• מיכה
 תועלת הביאו הכתם, את למחוק מכן לאחר

המ עדותיה שתי בין כשתיוזכו לקפריסין
הד אישיותו בתוספת זה, שרות סוכסכות.

 נאת־מדבר יצרו עצמו, מאקאריום של גולה
 את. האוהדת חדשה מדינה — במרחב אחת

לשכ להתכחש מוכנה שאינה אך הערבים,
הישראלית. נתה

אפראסיה
ד המירוץ קונגו א ה

 בלתי- בצעד ישראל ממשלת נקטה השבוע
שהועלמה ידיעה הכחישה היא מקובל:

 העתונות ידי על לכן, קודם כליל, כמעט
שנת קטנה, ידיעה זו היתה הישראלית.

 הצר־ השבועון של התצפית במדור פרסמה
)6 בעמוד (המשך

 באנדאראנייקה לגב׳ שהודבק תואר *
 את באסיפות־הבחירות לבכות שנהגה מפני

בתפקידו. שנרצח ראש־הממשלה בעלה,
שהוש היחיד הקול היה הזה העולם ••

 מדינית תמיכה למען בישראל בשעתו מע
 באי השיחרור בלוחמי ישראל נדצד ומעשית

השכן.

1196 הזה העולם


