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 מציג מפא״י של לכוחה ההסבר את
 העמדתה על־ידי קארטר, ג׳ימי של יועצו
בתו השלטת הניאו־דאסטור מיפלגת בצד

פרופ׳ קובע הסברו דברי בהמשך ניסיה.
 התמסדה אלה ארצות בשתי כי הבטינגטון, ^

שתפ המיפלגה על־ידי הפוליטית השליטה
*, מתן־העצמאות עם השילטון את סה
לדבריו, מנועה, שמפא״י הסיבה זו וכי
מע אידיאולוגי בירור לערוך היכולת מן

מצמ במערכות־בחירות כך, משום מיק.
 לפתרון שלה האסטרטגיה את מפא״י צמת

להן. מעבר מרחיקה ואינה מידיות, בעיות
והבט בישראל, הנטינגטון של ביקורו

מומ כי לבוחריו קארטר ג׳ימי של חותיו
 בקשת־סיוע כל לפני־ולפנים יבדקו חיו

ובקי לוושינגטון, כלשהי מדינה שתגיש
במיבנה־השיל־ הנטייגטון פרופ׳ של אותו

 למט־ עיוור סיוע מבשרים אינם בארץ טון י
ממענ ,1968 מאז שנהנתה, שלת־ישראל

מארצות־הברית. ביד־רחבה קים
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הראשון *המרס ואב■ ■הורס

 הסרט ש? ה״אוסקר״
 הוענק בארה״ב הקצר

 צעיריס ישראלים ?שני השגה
ובדתי״ידועים 1

 זכו להרגיש, מבלי כימעט בשקט־בשקט,
 צעירים יוצרי־סרטים שני שעבר בשבוע

 מבקרי־ .של הראשון הפרס בפסל־הזהב,
מב המשתווה בארצות־הברית, הסרטים

האוסקר. לפרס ויוקרתו חשיבותו חינת
אול של הראשי הצלם פירוצקי, יהורם

המ ליפשיץ, ואבי הנזפריס פטה ברקי פני  בחברת־הטלווי־ כעורך־סרטים היום שמש ן
והח אחד, יום קמו סי־בי־סי הקנדית זיה 1

כסף, להם היה לא קצר. סרט לעשות ליטו
 של וטונות רעיונות, המון להם היו אבל
 הכסף שהיעדר החליטו הם ומרץ. רצון

לדרך. ויצאו מיכשול, יהווה לא
 אספו לצילומים להם הנחוץ הפילם את <
 השחקנים אחרים, סרטים של משאריות י

הפ בזמנם עבדו והם בהתנדבות, הופיעו
אילת־ אביזדי־הצילום את וב־שבתות. נוי
 בעג־ משתמשים כשהם ליד, הבא מכל רו

שבו בקיבוץ חדר־האוכל של לות־ההגשה
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 כדי ובקטפת־התפוזים סירטם, את צילמו
מגובה. לצלם

צי היסטורידו. עשו הישראלים
נס ־שמו, טרנטלה שלהם, הסרט לומי

 החובבני הציוד למרות — לבסוף תיימו
 והם מידידיהם, שקיבלו העזרה ובזכות

 הישראלי לסרט לעידוד לוועדה שלחוהו •
לא הוועדה, במישרד־המיסחר־והתעשייה. !

 זהו כי פסקה ודיונים, בסרט צפייה חר
 ולא־מעניין.״ יומרני ״סרט

 את שלחו הם נואשו. לא השניים אבל
 וללא פירסומת ללא עצמם, דעת על הסרט

ש הקצרים הסרטים לפסטיבל המלצות,
 — הכל להפתעת שם, בשיקאגו. התקיים

יהו עשו — להפתעתפ-שלהם מכל ויותר
 הבלתי־ הבחורים שני היסטוריה. ואבי רם

הראשון. בפרס זכו מישראל ידועים
לנ הסרט, מפיק יהורם, אמור השבוע

 בטכס הפרם את לקבל כדי לשיקאגו־ סוע
 ייסע. הוא אבל — שם שייערך החגיגי יי

כסף. לו אין

 בורגיבה, חביב בראשות בתוניסיה *
הזה, היום עצם עד אותה המנהיג
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 למצוא ונסח דימיונך את הפעל
 אשר מתאימה כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתה מח תסביר
 ;הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת״,
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 2044 ק

 לנו תהרוג עוד אתה ״וילהלם, •
שלך!״ האימונים עם הילד את

,36034 ת.ד. מירוני, מאיר
תל־אביב

 על לעמוד לו בא אם מה אז •
י הראש

נווה־ מושב ספיר, שרה
פתח־וזיקווה דואר ירק,

לזו. זו מטלגרפות מדוזות שתי •
 יהודה רח׳ כן־עמי, שירי

תל־אביב נווה־אביבים, ,36 הנשיא
בחלל. לניווט מצפן •

בת־ים ,3152 ת.ד. כרום, י.
מהחץ. רחוק נופל לא התפוח •

רכסים ,228 מישכנות טיבי, 0ד

חמים בתים מחפשים אנו
החמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי בער אגודת ן

2045 הזה העוד!




