
מכתבים
 טפסי-תלונזז. שמילאו שוטרים. מיספר
ש קרוב, שעמדו פועלים למיטפר הערתי

רוש והם האלה, השוטרים את מכיר אני
הרושם. לשם אך-ורק התלונה את מים

ש והתברר הפיצוץ, היה שבוע אחרי
 היום, את פירסמו שלא רק לא צדקתי.

 הכחישו ואפילו העניין, את חקרו לא גם
תלמה. אי-פעם שהוגשה הפיצוץ אחרי

כל היו לא חדרה ששוטרי מסתבר
 מעניין איום־ברצח. לחקור מעוניינים בך

מדוע.
 חדרה לו, שאיכפת אזרח

8ד5 מול פרש
שמ להניח יש הפרשינג, טילי בעניין

 ,פרסינג״ טילי בישראל שמם יהיה עתה
יבין. והמבין —

תל-אביב מיזדחי, פ.

הלילה שוער
 הלילה. שוער הסרט את אמש ראיתי

(״הנ אבנרי אורי עם להסכים מוכרח אני
 הזה הסרט בנושא )1993 הזה העולם דון״,

 בנד אותי שהטריד מד. כללית. והצנזורה,
דראס בצורה קוצץ שהסרט היה ייוחד
אכזרית. בצורה צונזר או טית,

 בהצ־ לפחות מבוגר, קהל בכל־זאת אנו
 חושבים אנו מה להחליט ונוכל גות־ערב,

הצנ אבל הנאצים. ותקופת השואה על
 מיס־ חתכו בארץ, המפיק מיספרי או זור,
בוודאי יש׳ לדוגמה: מהסרט. רעיונות פר

ארקין ג׳וקי
7 קוצץ מדוע

 לסוהרת מאסירה האסירה של התפתחות
 ינעלם זה אך הנאצי, הקצין עם ביחסיה

 מה לתאר רק היינו צריכים ואנו מעינינו,
 הוא כאשר בסוף, חוזר שזה נכון קרה.
 שה־ סומליות יש אבל איתה, לאסיר הופך

הסרט. בתחילת לד. התכוונה במאית
 וחוצפתן המיספריים שרירות אולם,

 אני לרעה. תמיד הצופים, אותנו, מפלה
 סרט שמראים או לפשע! זה את חושב

לר ונמשיך אותו שיגנזו או שנוצר׳ כמו
 של עולמו את או מבט־ספורט, את אות
דימני, וולט

תל-אביב ארקין, ג׳וקי
הס את שראתה הזה, העולם כתבת !•

 גס :מעירה הצנזורה, קיצוץ לפני רט
 כל היה לא החיתוך, לפני המקורי, בסרט
 לסר האסירה התפתחות את המתאר קטע
 אחרים. קטעים היו זאת לעומת הרת.

 במיספ־ קוצצו שאכן לא־פחות, חשובים
הצנזור. של השרירותיים ריו

צודקת דעוזם טעות

בנק״ישראל
498 מס׳ מכרז

רת י למכ
1 1 0 1 1 1□ '

וצפונית
 23.10.75 אחרונות, ידיעות

רמת־גן רוז, דגי

לה! שניה ...ואין
ד1מספר להיות הופכת כביסה כשמכונת מי ק, שו ם ב סי ם מנ  לחקותה, אחרי

מי לטובתך לכן, סטל ליידי ורק אך ודרשי לב, שי ת. קרי תי  האמי
סטל:- ליידי בקנותך  קרי

ם אנו חי טי ך מב  לכספך, מלאה תמורה ־ ל
ם אנו חי טי ם כביסה מכונת - לך מב ת כל ע  והמעלות, היתרונו
ם אנו חי טי ב ך מ ה ופעולה נקיה כביסה - ל ה של תקינ שנים המכונ  רבות, ל
ם אנו חי טי ב  זמן, ומסור,לאורך טוב שירות - לך מ
ם אנו חי טי ב אה - לך מ די של מפעולתה מלאה הנ סטל. ליי קרי

מגרית
וווקסמבמקי*

מודולרי לחותו מחלקה
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