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לפנה״צ 10 שעה * 11.10.75 שבת,
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החגיגית: בעצרת דברים *
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 הדרך״; ,,זו המפלגה לבטאון שנים 10 ציון *
וועג״. ״דער לשבועון שנים 10 ציון

ת תוכנית * תי מנו ק * א קני  תערוכות; עממי; פי
ת ביתן ת; לספרו מ ד ק ת ועוד. מזנון; מ

ם שלו ת ויציב, צודק ל הגו העובדים, זכויות ל
ה טי קר מו ועדתי! לאומי זכויות ושוויון לד

קולנוע
סרטים

רי בי ס א ר־ פ ח מי ה

ס בי ב ב רז שז

ארכיאו מימצא אותו ציון, זיקני איגוד
לבי ״הוועדה בשם גם המוכר נדיר לוגי

 קולו השמיע שוב וסרטים״, מחזות קורת
 אין- ובמסירות נפש בהתרוממות ברמה.

ה המוסר שמירת המקודשת, למטרה קץ
יו הזקנים ישבו בציון, היושב בעם טהור

 שהוצגה הסבוכה בבעייה והגו ולילה, מם
 גזר- יצא לבסוף, כלכאתה. הו בפניהם:

 !״נתיר ״לא :לאמור הדין
 הוא שטוהר־המידות זו, נעלה בגופייה

 יכלה לא שלה, הנודעים מסימני־ההיכר
ב שהוצגה והזוהמה התועבה את לשאת
וניבול-פה פורנוגרפיות ״תמונות פניה.

- נדכאתה״ ״הו שחקני
ראה הצנזור

הז הנשמות כתבו בלתי־רגילד״״ במידה
 בישרו שבו במיכתב הסרט, למפיץ כות
האיסור. דבר על לו

 העליזה, הכנופייה שמנהיג ידוע אומנם,
 בני־ ברחוב מסויימת בדירה לבקר נהג
הג שם ),1947 הזה (העולם בתל־אביב רן

 בתיאוריה שלמד מה את למעשה שים
 לראות ל״עמך״ התיר שלא קטעים מאותם

 ולא משנה זה אין אבל בדי-ר,קולנוע. על
 גס בור, מטומטם, ישראל עמך כי בלום,

בחוו מתנסה הצנזור, הוא, ואילו והדיוט
 הוא, באשר הסוף. עד אותן ובודק יות

 וחטא־בשרים, פגע כל מפני מחוסן בידוע,
ה שירות בבחינת אלא אינם מעשיו וכל

 נאסר מדוע מקומם. נושא - המיןציבור.
 1 הותרו אחרות שיצירות שעה כלכאתה הו

 לקבל, שניתן היחידה התשובה להצגה?
 אבירי־ שמיסדר משום זאת, כבה. היא:

 החוק בפני מהווה מירושלים, המיספריים
 בהסברים, חייבת שאינה ריבונית ועדה
 מה כראות־עיניה להחליט רשאית והיא

 אמות־המידה לציבור. מזיק ומה מועיל
 המוסריות הנורמות להיות צריכות שלה

 אין זו ואת חיים, אנו שבה החברה של
 ואופן. פנים בשום הנ״ל האבירים מייצגים

 המוסריים שכלי־העיכול פעם בכל לכן,
 או כלשהו׳ תבשיל נגד מתקוממים שלהם
 נאסר למשל, מתחלף, מזג־ד,אוויר כאשר

 והזעקה סצינה, עור מקוצצת סרט, עוד
לשמיים. נישאת נתיר!״ ״לא

 כלשהו היגיון מחפשים בבל־זאת ואם
 מה שבכל להבחין אולי אפשר במעשיהם,

 אותם שמקומם נושא (וזר, למין שקשור
 עדיגי-הנפש הצנזורים סבורים במייוחד),

 חנכת. היחס היא מצידם שעוגמת־נפש
 שמלווה מין רק הרי להתיר, אם כלומר,

 ובעונשים בסבל בתיסכולים, בייסורים,
 דרך כי וייראו. הכל יראו למען כבדים,

 וה- מנשוא, כבד חטא הוא בעלמה גבר
בכפו. גפשו שם בו מסתכן

האינקוויזי בשיא הקאתולית, הכנסייה
 בריא עיקרון על לחלום יכלה לא ציה,

 בפריז אחרון טאנגו כך, משום יותר.
 בראנדו! במארלון מתעלל הוא כי מותר,

כיצד בו שמראים משום מותר, ועמנואל
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