
חבים חב
 את הפותחת הפיסקה את קיראו עכשיו
 בדיוק מצחוק והתפוצצו הזו, המודעה

שנעלב מודה אני זה, עם יחד אבל כמוני.
מטומ כל־כך שאני חושבים, הם מה .,ת

!ז טם
צאלים צדיק, הרצל

בנרו חגציכיט
 דובר עיתונכם כי לנו שידוע מאחר

 ברצוננו הצדק, למען הינכם ובי אמת
 :רבה במבוכה הננו כי לידיעתכם להביא

 הכניסו העירייה במועצת נציגינו שלושת
בנו. בגדו כאשר רבה לפליאה אותנו

 לנו פנו והם עבורם, הצבענו בהם, בחרנו
 י עושים מה ככלנתרים. והסתלקו עורף

 את קולנו, את לנו שיחזירו רוצים אנחנו
עצתכם. את מבקשים אנו ולכו הצבעתנו,

בת־יס קסטוריאנו, חיים
ללביב חדש כ׳ום

יש חיים על ה״מאלף״ המאמר לאחר
 הזה (העולם המזעזעים, ו״פשעיו״ ראלי
ביחי הוחלט והפרוטקציה״) ״הצדיק ,2053
 יגאל של העברתו על להמליץ דתנו
אצבעוני. לעיתון לביב

צה״ל טיטדבאום, עוזי
הליצנים טילחמת

 שהחליט זוהר׳ אורי על מתפלא אני
 רבץ יצחק הממשלה ראש לעזרת להיחלץ

 (אזרחים־תומכי־רבין). את״ר את והקים
 רבין, של ביקרו זוהר אורי חפץ באמת אם
 הפומבית התייצבותו כי לדעת עליו היה

 הכבוד כל עם שכן, לו. תזיק רק לצידו
וליצן. כבדרן ידוע הוא זוהר לאורי

 אבל כישרוני, ליצן הוא זוהר אורי
 רבין לצד להתייצב המלצתו את הופך זה

מאמין אני כך משום למעשה־ליצנות.

זוהר אורי
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 הצמיגים חברת
בעולם מהגדולות

ייאונירויאליי
 להציג גאה

 הנהגים ציבור בפני
 שנים לאחר

ופיתוח, מחחר של
 הצמיג את
 העונה האידאלי

 אשר הדרישות כל על
:מצמיג מצפה נהג
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השוואות) טבלת (ראה
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 זיתוני רפאל
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 נבל להשגה ניתן
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 רבין, לטובת זוהר אורי שעושה מה שכל
 פרם. שימעון של פרובוקציה אלא אינו

לאר כפעולת־תגמול, רבץ, צריך ועכשיו
 יגיל וגדי דותן דודו בודו, יעקב את גן

בפרס. בפומבי שיתמכו כדי
חיפה זלוטקין, עדי

סיםולוניה5ה בראי קיגנ-קונג
ש גוטליב, משה הקורא של מיכתבו

 (העולם זה במדור שבועיים לפני פורסם
 קינג־קונג של •שובו על כתגובה )2055 הזה

 (״המלך בקרוב הקולנוע מסכי אל החדש
 להערכה ראוי ),2054 הזה העולם קונג״,

 לנכון שמצאתם עשיתם ונאה מיוחדת,
כלשונו. לפרסמו

ב רבים שאנשים כאן, לציין ברצוני
הר לאותה כיום שותפים העולם רחבי
 האמנותי הקולנוע של בנוחו שיש גשה,

 בובות שהן בדמויות גם חיים להפיח
ש אנושית להתעוררות ולגרום למעשה,

 בכל עלינו. המקובלת לתפיסה מעבר היא
 מהאנשים שלחלק שכזה, ״מוזר״ מיקרה
 לחפש יש בלתי־מתקבל״על־הדעת, ייראה

ב שלא המיתוספים, ליסודות הסיבה את
 על־ידיגו ישירות נתפסים או נראים הכרח
מודע. באופן

 השפעתו שאת כך על עוררין אין כיום
 יש המקורי קונג קינג הסרט של העצומה

ההד המלחין של דבילעדית לזכותו לזקוף
)10 בעמוד (המשך

ערב לארוחות פתוח
449806 טל. ת״א, 270 הירקון
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 את מחסלים אנו שלנו, חיטוי לאחר י הצלחת
ם הז׳וקים י ק ר ח ה  תעודת מקבלת ואת ו
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