
השבוע מכתב
 אישר מדוע בכנסת, שלכם בשאילתה גיליתם, בעסקים הבנה וחוסר שיטחיות איזו

 לירות, אלף 25 של למיקדמה זכה ממשלתית, ועדה על־ידי לרצח המניע הסרט ;
).1530 הזה (העולם ממשלתית היא שגם הצנזורה, על־ידי אחר־כך ונפסל 1

 לעידוד הוועדה — הממשלה של אחת זרוע הסוד: את לכם ואגלה בואו ובכן,
שסרט פחדה היא ממנו. התאכזבה ואחר־כך לסרט, כסף נתנה — הישראלי הסרט :

 — אחרת ממשלתית לזרוע הוראה ניתנה לכן בשוק. טוב ילך לא כזו ברמה
 והתעניינות ציבורית סערה תעורר שהפסילה כדי הסרט, את לפסול - לצנזורה
כללית.

 ינהרו ועתה בעתונות, שמנות לכותרות שזכה לאחר הסרט, אושר לבסוף
הבנתם. לא זה ואת, ישראלי, סרט עוד עודד כך לרצח. במניע לחזות המונים

תל-אביב רוזן, מיכאד

מכתבים
בפרצוף יריקה

 ארגון כי שמעתי, כאשר מכעס רתחתי
 חם תה לחלק פתאום החליט עובדות אמהות

 בחג־המולד שעברו הנוצרים לילדי ועוגיות
 והחליט בזה, הסתפק לא האירגון לירדן.
ארצה. שובם בשעת גם הנוצרים לילדי לדאוג

 מתת־ הסובלים לילדינו, לדאוג במקום
 אירגון אנשי העדיפו בבית־שאן, כמו תזונה,
ה לאלה דווקא חסד לגמול עומדות אמהות
 לאויבינו הימים מן ביום להיהפך עשויים
בתוכנו.

 התה, למחלקי בפרצוף, להם יורק אני
 הזכרתם, שלא על מנה מגיעה לכם וגם

הזה. העניין את אחת, במילה אפילו
חיפה לוי, אברהם

איר־ ל1ע בפרצוף יורק אינו הזה העולם
 שיש סבור ואינו — יפה מעשה העושה גון

לשני. אחד יפה מעשה בין מתירה

ולבכי־הרודים לדודים
 מצאו ארצות־הברית של ההסברה שירותי

שהוטלו הפצצות על כי ידיעה, לפרסם לנכון

ומסקוכיץ סגל

 ראש־השנה הפוגת לפני ויאם־נאם צפון על
 כמובן, הכוונה, הו״. דוד טובה ״שנה כתבו
הצפון. מנהיג — מין צ׳י להו

לה הימים ברבות עלול זה רצחני הומור
 גם אלא הו, הדוד נגד רק לא מופעל יות
 זאת להבין לאמריקאים וכדאי סם, הדוד נגד

עתה. כבר
 שנת 1967 שנת ותהיה יתן מי מזה, חוץ
 משפחת ולכל הדודים לבני לדודים, שלום
האדם.

מוסקוביץ, ומרצל סגל ברקו
תל־חנן

הוא שאינו הוא
 העתו־ לנו מספרים שנה חצי איזה בכל

 של סגנו בורמן, מרטין את תפסו שהנה נים,
יומ או יום כעבור בדרום־אמריקה. היטלר,

הוא. היה לא שזה לנו מודיעים יים
ה הכתבה את הידיעות בעלי קראו אילו

 שש מלפני )1185( הזה העולם של מפורטת
 בידי בורמן חוסל כיצד סופר שבה שנים,
 טיפול, לקבל בא כאשר אותו, שזיהה רופא

 בשנה פעמיים אותנו להלעיט מפסיקים היו
כאלה. בידיעות

תל־אביב ק, ד דוק חויטל

ביחידות הנוסעות
 שנים כמה לפני חדרה. ליד קרה זה הפעם

 מיקרים גם היו מזה חוץ ערד. ליד קרה זה
 היא כוונתי כרגע. זוכר אינני שאותם אחרים,
 הזה (העולם טרמפיסטיות של ורצח לאונס
1530.(

הקואופר במעט לא בכך אשמים לדעתי
 הם משרד־התחבורה. וכן לתחבורה טיבים

 בעיקר מוזנחים, תחבורה קווי שישנם אשמים
נידחים. או קטנים ישוב למקומות

ו צעירים הדוחפת פושעת, הזנחה זוהי
בצעי וכשהמדובר טרמפים. לבקש צעירות

המצו ישובים בין ביחידות, הנוסעות רות׳
 שיש הרי בצפיפות, מאוכלס לא באיזור יים

יעידו. והעובדות סכנה. בכך
, ־צ. ה ד ב רמת־גן ע
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פרטים: בשני אתכם לתקן עלי

השח נזכרה )1525( הזה בהעולם )1(
 וכמי לרופא שנשואה כמי גולן גילה קנית

 נרמז דונובה. צ׳יזרה של בחברתו שנראית
 לבין גילה בין קשר קיים כי הקשר, באיתו
דונובה. גירושי

 וגם אישית גם גולן גילה את מכיר אני
 עם אות־ ראיתי כעתונאי. עבודתי בתוקף
 התנ״ך, הסרט של החגיגית בהצגה דונובה

 את מהחיה זו משותפת הופעה כי לציין ועלי
 השחקנים. שני בין ההיכרות היקף מלוא

 בהמלצת נעשתה הזו המשותפת ההופעה
מביה, פוקס החברות קולו אותם. המעסיקות ו
 לא גולן של בעלה רגלי זאת, מלבד

איז לרפואה בית־ספר סף על מעולם דרכו
שהו.
 שגילה קראתי )1526( הזה בהעולם )2(

 איתה שוחחתי גדול. למפיק סטירה העיפה
 העיפה לא שמעולם לי אמרה והיא כך, על

באמת. ולא בסרטים לא — לאיש סטירה
ן , ד ל צ ארצות־הברית אנג׳לס, לוס אי

דיקטטור של תפקיד
״תצפית״, במדור הידיעה לגבי תוהה אני

 אגודת מזכיר של תפקידו לקבל חותר אני כי
״ה בשת העתונאים,

ה (העולם צעירים״
).1530 זה

 פונים הייתם לו
חו הייתי לא אלי,
 לכם, ״להדליף״ שש

האינפור את כרגיל,
המהימנה. מציה

 שלי האמביציות
 לא — אחרות הן

 תפקיד מאשר פחות
ביש דיקטטור של
 בינתיים אך — ראל

או לסכסך הצלחתם
 רון, משה עם תי

 להב, יוחנן העתונאי ועם האגודה, מזכיר
 ממנו לחטוף רוצה שאני בטעות הסבור

האגודה. מזכיר לתפקיד המועמדות את
תל-אביב שיף, זאב

•טיף

ף ו ף ס ו ס
ת שי לי תון ש מי ם הנשיא, מלון דיפלומט, בר ה שלי ירו

:מיתון מחירי
ל״י 2.50 מיסים כולל חוץ תוצרת משקה .1 אחורה, שנים עשר למחירים חזרנו

ל״י 1.50 מיסים כולל הארץ תוצרת משקה .2 לאיש. ל״י 2.50 פעמית חד כניסה דמי

ממת, בריכה גני-יהודה; מלון בירושלים, הפאר במלון נעימה, חופשה בלו ם, מלא, אויר מיזוג סאונה, מחו מו  מועדון חי
ת יקבל בגני-יהודה חופשה המבלה כל גני-יהודה. במלון פרטים מיתון. במחירי זה כל ספורט, מגרשי לילה, מנו  הז
ם הקולנוע לבתי בי טו ק לקבל לו מאפשרים כמו-כן תשלום, ללא בירושלים ביותר ה ת מן חל חו ארו הנשיא, במלון ה


