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מכוזבים
!?ופלאי□ אגש׳□

 על לכתבה הערות במה
 (״העולם ״חמסין״ הסרט
).2314 הזה״

ב להתקבל היה עלול מהכתבה
 יבני־ תושבי כאילו הרושם טעות

 על המפיקים, על־ידי ״רומו״ אל
וב בטוב־ליבם ״להשתמש״ מנת

לצ יהיה שאפשרי כדי תמימותם,
 אותם מעמיד שלו שהמסר סרט לם

רעים״. ״אנשים של באור עצמם
כש כוונתנו. היתה זאת לא

 הסרט את יראו יבניאל תושבי
סופית. בכך ישתכנעו הם

מופל אנשים פגשנו ביבניאל
 היום, של במושגים נדירים אים,

 ושיתוף־ ועזרה יחס מהם וקיבלנו
הלב. את שחיממו פעולה

 למה ומעבר מעל היתה עזרתם
 בהם. מלפגוע לנו חלילה שציפינו.

 אנחנו — נפגע מהם מישהו ואם
אישי. באופן כך על מתנצלים
 הסרט שעלילת ונציין, נחזור

דמיו גלילית במושבה מתרחשת
 או ליבניאל ישיר קשר ללא נית,

אחרת. למושבה
 במאי - וסיומן דני

מפיק, - דיפשין יעקב
אביב ־ תל

ח פ ס ח ל פולי! א
 לשיקומה היחיד הסיכוי

הקורא, לדעת פולין, של
 לברית- בסיפוחה טמון

המועצות.
הנש לארץ הפכה שפולין לפני

 לצאת חשבתי צבא, על־ידי לטת
לך! ואלנסה, לך, הקריאה: עם

ואלנסה מנהיג
!לך לד,

 עתה. הקיים המצב יימנע למען
 פולין ואלנסה, וקיים חי עוד כל

 תיהרס וכלכלתה ותיפול תכרע
לחלוטין.
 חסר־כל־ הוא הקיים המצג
 פולין סיפוח על־ידי ורק תיקווה,
סי קיים לברית״המועצות בשנית

 ואולי פולין, את לשקם קלוש כוי
עצמאות. לה לאפשר בעיתד
 רו- את לנטרל חייבים כך לשם

לד חייבים העולם עמי רגן. נלד
 המילח־ קריאות את בזילזול חות
 מקומו. על ולהעמדו שלו׳ מה

קרית־אתא אליהו, רפי
• • •

א שתקן מות □■גלל ל ה
 כי נכתב קולנוע במדור
 נהר על ״הגשר הסרט

 בארץ עתה מוצג קוואי״
 של הטראגי מותו בעקבות
 הולדן ויליאם השחקן

).2313 הזה״ (״העולם
 מוצג שבו הקולנוע מנהל

מגיב: הסרט,
 הזה העולם של מבקר־הקולנוע

 הסרט, של החוזרת בהקרנה חזה
טו ברוח שכתב מה וכתב נהנה,

למנוע הצליח אבל ואוהדת, בה

טענ ועל־כך הסיפוק, אותו ממני
: תי

 האחראים כי נכתב היה אילו
חשו הסרט של מחדש להעלאתו

 וילאם השחקן של בהריגתו דים
 מכל מכחיש שהייתי הרי הולדן,

לט לי היה קשה שאולי אף וכל,
לאליבי. עון

שהסרט המבקר כותב כאשר אך

ורדימון קולנוען
אליבי אין

ה של מותו בעיקבות לארץ הובא
 זה סרט הזמנתי טועה. הוא שחקן,

ספ חודש בסוף חוזרת להקרנה
 אך הולדן, של מותו טרם טמבר,

המכו ומקומו רמתו על־םמך ורק
וב הקולנוע, של בהיסטוריה בד

 האנטי־מילחמתי המסר עקב עיקר
ה שנות בשלהי עוד נשא אשר
סל/

אביב תל־ ורדימון, אורגד

אוח דימיון ימצ׳
 ריגשי מעורר החלל מירוץ

 אן והתלהבות, תחרות
מרובים. אינם הישגיו

 על האסטרונאוטים נחתו אמנם
האפ ועדיין נוצלו לא אך הירח,

 למשל: בדור־הארץ, על שרויות
 ובקוטב הצפוני בקוטב ההדף כוח

 הופך הארץ ברור כאשר הדרומי,
בכו לו ודומים זה כוח צירו. את

 אלה כוחות נוצלו. לא אחרים כבים
 יחזיק כיצד :קשה פעייה מעוררים

 פית- במהירות מעמר האדם גוף
עליו. ׳שתיכפה אומית

 הטכניקה מסוגלת זאת למרות
 כאלה פעיות לפתור האמריקאית

 השמש, מערכת קצה עד ולהגיע
 השמש, במערכת פלוטו. כוכב אל
 מה אך חיים. אין מעריכים, כך

 מערכת לקצה עד י ילה מעבר
 לה ׳מעבר המציאות. ■מגיעה השמש

 גבולות, אין ישלו הדימיון, מצוי
האסט אי־פעם יצאו האם כידוע.

הדימיון? תחום אל רונאוטים
חיפה אפרתי, שימעון

בקצה שקט
ה ■של השני בקצה שקט
סקלה,
 מאוד. עד שקט
 מאי- •שבקע שלום של ־ קול

•שם,
 גשומים. חורף בלילות

זריחה, צלילי
 לציהריים אותנו שהובילו

קסומים.
 שליחות של ישירים
 כיסוי, עם ומילים
 אור של כתמים
אנוש, וזוהר

 חולות, בידיים כובו .
 מתוסכלים פקידים של

 חלוים. וחוקים
 לראש־הממשלה! תודה

 !האחראיים ולמישרדים
 קשה ׳שפגעו
בפריחה. וחיבלו

ירושלים יפה, אילן
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