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בעולם
הברית ארצות

 — הקומוניזם ״נצחין
״ ! 2000 בשנת
ב אוהבי־החופש, לכל חשובה הודעה

 שלושים בדיוק לכם נותרו שם: הם אשר
 ינצח 2000 בשנת מהתענוג. ליהנות שנה

 המערבי, העולם את הסובייטי הקומה-זם
בעולם. תשתרר מאור־העמים ואפילת
 מגדת־ דיקסון, ג׳ין לאנושות חוזה זאת

 שזכתה האמריקאית, ת והטלפאט העתידות
 מגבואותיה אחדות כאשר עולמי לפירסום
חז השאר, ן ב מופלאה. בצורה התאמתו

 האו״ם מזכיר של י מותו את דיקסון תה
 מריל-ן של התאבדותה האמרשילד, דאג

 שבה השואה קנדי, האחים רצח מונרו,
 רבים ומאורעות ,1 אפ-לו החללית נספתה
פחות. מפורסמים אחרים,

 נבואותיה, מכל בבתי*ספר. טילים
 מזו יותר קודרת אחת היתד, אם ספק

לדבריה הסובייטית: לרוסיה המתייחסת
 הטלפא־ בכושרה לתה ג היא החוזה, של
 י סובייטית ת־אב תובנ של קיומה את תי

כ מזה העולם. על להשתלטות מדוקדקת
הזדמ בכל מתריעה שדיקסון שנים מה
התח חלה שבהן בתקופות גם — נות

 שהרוסים — הבינגושי בקיפאון ממות
 לכבוש מזימתם את לרגע אף נטשו לא
העולם. את

 רוחה בעיני בזמנו ראתה דיקסון ג׳ין
 לווייאט־ הסובייטיים מישלוחי־הנשק את

 המרכזית אמריקה אלג׳יריה, קוריאה, נאם,
 טילים הרוסים הטמינו כיצד והעיקר: —

 ב־ המישחקים למיגרשי מתחת ביניבשת־ים
שהאמ — קובה ברחבי יסודיים בתי־ספר
 בהתקפה להשמידם יוכלו לא ריקאים
 מיספר גילתה האחרונה כשנה אווירית.

 המסיירות סובייטיות צוללות של גדול
בוליביה. חופי לאורך דרךקבע

הצלי אף היא לכיבוש. לוח־זמנים
 לוח־ את הטלפאתי, בכושרה לגלות, חה

: הסובייט הכיבוש של המדוייק דזמנים
 של מבפנים עירעורם :1960—1955 9-

 אסיה דרום־מזרח של ההגנה ברית נאט״ו,
 למזרח־התיכון עמוקה חדירה וברית־בגדד;
 הפוליטי המתח הגברת אסיה; ולדרום־מזרח

לקו־המשווה: צפונית אפריקה, ברחבי
מ מחיר בכל הימנעות תוך — זאת ■כל

המערב. עם מלחמה
 ב־ הלחץ הגברת המשך :1975—1960 9

 של ס־בוכה כדי תוך אסיה, דרונדמזרח
 כל על סופית השתלטות שם; ארצות־הבריר.

 חיבאר מעבר עד מהנילוס התיכון המזרח
 ב־ הנפט מן ארצות־הברית של (וניתוקה
 -- זאת כל ואינדונזיה; הפיליפינים איזור),

ארצות־הברית. עם מלחמה ללא עדיין
ויפאן הודו אירופה, :1980—1975 9׳

 יוזמה הקומוניסטי; הגוש לכלכלת מצטרפות
 נרחב ובקנה־מידה מופעלים סובייטיים ולחץ

 תוהו־ יוצרים הרוסים הלאטינית; באמריקה
ארצות־הברית. בכלכלת ובוהו

המזר הכדור חצי כל :1990—1980 9׳
 לחצים הסובייטי; השלטון תחת מתגבש חי

 אף — המערבי בחצי־הכדור כבדים רוסיים
ב ארצות־הברית, עם צבאי עימות תוך

הצורך. מידת
 חצי־ של סופי כיבוש :2000—1990 9

 כולל — האמצעים בכל המערבי, הכדור
גרעינית. מלחמה
רוסית. ללמוד להתחיל אפשר

דנמארק
 מתגרה הדדיו
בצגזור
 עוד ייתכן זה דבר אם ספק בישראל,

ה קרה זה בדנמאויק אולם רבות. שנים
ל שמחובתו החליט רדיו־דנמארק שבוע:

 מאחר מסויים. סיפור מאזיניו בפני הביא
 הערים הצנזורה, לתקנות בניגוד היד, שזה

 תקנותיו, את עקף הצנזור, על הרדיו
חמתו. ועל אפו על הסיפור את והביא

 חינוכי־ סרט שפת־האוזבוז, בסרט המדובר
 בפרסי־פרטים המראה המין, בנושא מסחרי

 הי. למיג המיניות הפעילויות סוגי את
נ זה סנסציוני סרט ).1684 הזה (העולם

 מגיל פחות לבני הדני הצנזור על־ידי אסר
16.

ק זו, בארץ רבים מחנכים לדעת אולם
חייב והסרט מוטעית, היא הצנזור ביעת

 בעקבות ומעלה. 13 לבני מותר להיות
 רדיו־ החליט בשאלה, הציבורי הויכוח
 של תגובותיהם על מישדר להכין דנמארק

 שהצגתו מאחר אולם הסרט. על ם קטע!
 אלו יוכלו כיצד — אסורה קטינים בפני

עליו? ולהגיב בו לצפות
 לא בנושא לטיפול האחראית המערכת

 את שעתיים למשך שכרה היא היססה:
 על־ הפכה הסרט. מוצג שבו אולם־הקולנוע

 לרבושה אלו, לשעתיים האולם, את כך ידי
 הצגה במסגרת אז הוקרן והסרט — הפרטי

הצנזור. לתקנות כפופה שאינה ת פרט
ו מסריח - שחורים תחתונים

 שבעה הוזמנו הקולנוע אולם אל מכוער.
 מחנכם. בלווית — 12 בני ונערות נערים

 לדצמבר, 16ב־ ששודרה ברדיו התוכנית
תגובותיהם. של רה יש הקלטה היתד,

 אולר, הכיתה, מחנך המישדר את פתח
 לאכול, כיצד מחנכים ״אנו :22,־ר בן קיאר

 נחנך לא מדוע ולהתלבש. לשוחח לשתות,
לאהוב?״ כיצד גם

 נער שאל שלנו ״בכיתה בריג׳יט: אמרה
 לו השיב אדם. נולד כיצד המורה את אחד

 וקרא הביתה ולך ספר׳ ,קח ,הנה, המורה:
 אחרים, רים צע מורים כמה גם לנו היו בו׳.

 הרבה הוא הסרט. אך זה. על איתנו ששוחחו
טוב.״ יותר

 כמורים טוב יותר ״הסרט הלה: אמרה
ומג לשוחח שמתביישים מוצלחים, בלתי

תשובות.״ מגמים
 רשות נותנים שלא ״חבל מיכאל: אמר

הסרט. את לראות ו׳ כיתות תלמידי לכל

דיקסון דוזה
רוסית לימדו — ובינתיים

 לראות לנו שאסור לחשוב זו שטות זה א
ה על מדברים אנחנו ממילא הסרט. את

הזה.״ נושא
מי הביא בכיתה ״אצלנו נילס: אמר

ה כל פורנו. תצלומי של חוברת שהו
 היה וזה שחורים, תחתונים לבשו נשים

מר באמת שראינו הסרט ומכוער. מסריח
יפה.״ בצורה אוהבים, כיצד לנו אה

 נושא על מאוד מעט ״ידענו הגיג: אמר
 בצורה זה את מבינים אנחנו עכשיו זה.

ונכונה.״ טובה יותר הרבה
נתבק במישדר סושקץ. ל,צת חסי

 הבי- דעתם. להביע מבוגרים כמה גם שו
 על־ידי הושמעה ביותר הקטלנית קורת

 ק>ו־ אמרה לפסיכולוגיה. צעירה סטודנטית
רין:

 מסו־ בצורה האהבה את מציג ״הסרט
 .12 בגיל ילדים של מבחינתם ביותר, לפת
 אין אך במיטה, ואשר, גבר רואים הם

ממו תהליך גם קיים כי להם מסבירים
ה המיני. לאקט השניים יגיעו בטרם שך

ה של העיקרית הנקודה על פוסח סרט
ת המשיכה אהבה: י ש פ נ  שניים, בין ה

 רואים הילדים מישגל. הוא סופה אשר
 חסר אשר אהבה, של פיזית פעולה רק
הנשמה.״ העיקר: בה

צרפת
ה את מכל יותר המעסיקים הנושאים מה

 סדר להלן ?1970 לשנת ביחס הצרפתי, גבר
חשיבותם: סדר לפי הנושאים,׳

משכורתו. יציבות 9
בארדו. בריג׳יט של הזדקנותה 9
הצעיר. הדור תספורת 9
יותר. טוב ציור 9
 או הידידה את — להחליף מי את 9

האשה? את


