
 ת1להין
לחדול או

ם אי ר שמיל לי קו
 גוף ״עם ומזוקן שמן ענק ׳הוא שמיל

 ציפור,״ של ומוח זהב של לב פיל, של
 יש לשמיל הטובה. חברתו רחל כדברי

 גץ תפקיד את ג׳ו. שמו נאמן, חבר גם
 זו* עורי ושמו נודע, הודי שחקן ממלא
 ואהבתם תנין דמעות הגאנגס, (שירת האר

 הוא שמיל ויתום). אלמנה של האבודה
■ במבינו.
 ואלימה, חקלאית במדינה מתרחש הסרט
 שני נודדים ובה המערבית, באסיה אי־שם

 וחוויות הרפתקאות ועוברים אלו פלאי־אדם
 מאות של צהלתם לקול בלתי־שיגרתיות,

 מנוחת על ויתרו אשר החרוצים הצופים
 בת־אלמוות יצירה לטובת שלהם הצהריים

זו.
 עובד שמיל בקיבוץ. עובדים וג׳ו שמיל

 כועס הוא אוכל. המון ואוכל מאוד קשה
ומש בשקט, לאכול לו כשמפריעים וזועף

 חברי וחמש־מאות שלרשת־אלפים כיב
שממה. למידבר הופך האוכל חדר משק.

 היטב נקלט לא צמד־החמד כי מתברר
 קיט־ את אורזים הם העובדת. בהתיישבות

 והרחב, הגדול העולם אל ויוצאים ביגיהם
 ג׳ו, לי (״תגיד תל־אביב, ששמו למקום

 שם לפגוש כדי שם?״). יש טוב אוכל
המרה. המציאות את

 מוס־ מכונית ליד עמדה המרה המציאות
חטובות, רגליים זוג וחשפה אדומה טנג

שפז־״ יש טוב ״אוכל
 לבני- ביצבצו המעוגלים מחיבוריהן אשר

ה בקלות). (המתכבסיס מסעירים פשלון
 המוסטנג של במנועו חיטטה הזאת מציאות

 לדון־קישוט גם מפתה. ובעכוז מהסקת ביד
 צריך :ספק כל היה לא ולבמבינו־פנסה

 המחובר שהגוף ומצאו בדקו הם לעזור!
 אליאן, ליונה שייך לבני־פשלון לאותם

 תות־ (מקבט, ידועה שקספירית שחקנית
 מבטיח במבינו אוקלהומה). חי־נברון,

 לג׳ו צועק והוא החולה, המוסטנג את לתקן
 !״,קצת עוד ״תן !״, ״שחרר !״,גאז ״תן

 הצופים, אנו, אבל לחיים. ניעור והמנוע
 ייגמר לא אליאן יונה עם שהעסק יודעים
חשוסיבותשתיישולכךמהר,כל־כך

 נועצת שהבחורה החמוצמתוק המבט : בות
 לכל כי האומר העזר וחוק זוהר, באורי

מונולוג. יש ממש, של שקספירית שחקנית
יגאל ודיאלוגים: (תסריט המונולוג אז
 ת׳עיניים ״תוריד (לג׳ו) ככה: הולך לב)

 חבר!״. לי יש מזה וחוץ ממני, שלך היפות
קשתששיששמוחברלהישובאמת

 עם יחד שהופיע ידוע זמר־בוזוקי והוא
נוג אהבה בשירי מרמלה הצלליות להקת

 שאירגנה התחפושות במסיבת ללב, עים
 ערב. באותו מידה), בסרט (ששמה יונה
 ״החבר שהוא דני גם ישנו מששי חוץ

 זמן, הרבה כבר מירה־יונה של הקבוע״
 מסבירה שהיא כפי — מזוייף״ ״הוא אבל

 ומטומטם קשיש פולני לייבוביץ, לאביה
ה ובעליו מנכ״לו להיות שאמור למדי,

 משהו טלוויזיות, לייצור מפעל של חוקיים
 העבודה מנהל שהוא דני, אמקור. כמו
 (אדם מירד. את אוהב שאוב־לייבוביץ, של
 לספק רוצה רק הוא ממש, אוהב אינו רע
 המונולוג (למרות אוהבת מירה יצריו). את

 הוא הפלא, (מה זוהר אורי את הנ״ל)
 הוא דני כועס. דני מפורסם). יותר הרבה

ונור איומים פושעים כנופיית מנהיג גם
 בתכנית המיפעל את לרשת וזומם אים

 מבית־ מוציא ״הוא בפיננסיותה: גאונית
 ב־ וכותב טלוויזיה מקלטי 100 החרושת

 לא איך .״50 רק שהוציא תעודת־המשלוח
קודם? זה על חשבתי

 בולט ממחסור סובלדניכימתברר,
)4 טור ,3 בעמוד (המשך

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל ווארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יגל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 ווארץ רחוב המערכת: כתובת

 ז״ל רשימת להקמת המגעים נסתיימו
הרשימה בראש ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 ז״ד רשימת להקמת המגעים
 מליד״ראמשמסרזאת— לח

מאולתרת.
 הסכם טיוטת אושרה כבר לדבריו,

 כלנציגיחתמועליההרשימה,לכינון
 ביןז״ל.אתלהוותהאמורותהגופות

 מתוקה־נופךד״רהגב׳גםהחותמים
והאדוהאובדת)האשד.(סיעתזוארץ

 (המשמרת זוארץוז׳יטוןאסימוןנים
 אתז״לרשימתתיכלולעודהשעירה).

 ואישיםפ״נ,מתפלגיאתזצ״ל,פורשי
בלתי־תלויים.

פילוג צפוי
הת עומדת אוגוסט סוף שעד נודע

 במגמהרעיוני,רקעעללהיתפלגנועה
פרישתעםשנוצרהקרעלאיחוילהביא

 המוצ־ סיומם לפני עומדים לכנסת,
עיתונאיםכמסיבתז״לזוארץ:יאל

 לגוש התנועה התפצלות בעקבות הרוב
אחיד.פרלמנטרי

ל שחר״ ״אין
המ התנועה יו״ר בשם נמסר עוד
הזדולהשמצותשחרכלשאיןיועד,
״לשיסיעתאנשיע״ישהופצוניות
 זוארץהד״רקיבלכאילובתנועה,פוץ״

 ממוסדנוחיםבתנאיםהלוואהז״ל
לכנסת.לרוץלשכנעוכדיממלכתי,

 שללזעמםהד״רייחסההשמצותאת
 תביעתםדחייתעל״לשיפוץ״,אנשי

מקוושניריאלייםמקומותלשלושה
הומאניים. מות

 חידוש דורשו*
פיתגורס מישפט

כו החדשה התנועה של קווי־היסוד
 חד־משמעיתדרישההשארביןללים

בטעלפיתגורס,מחודשמשפטלערוך
 כמומבויים.היההקודםשהמשפטנה
 שישראלבמצעההתנועהדורשתכן

ללאלתרלחזורנכונותהעלתודיע
הטוב. הטעם גבולות

פירשום מסע
ב אלה בימים כבר תפתח התנועה

 שכבותכלבקרבנרחבפירסוםמסע
 שינוי״ז״להסיסמאות:תחתהציבור,

לז״לו״החדרלכנסת״,זוארץ —
ירגיש.״ לא אחד אף כנסת.

.י.*ד

! ב א ? ר׳ ה ה ה
 עיתון לקרוא קשה, באמת קש?ז,

 שכן, הבחירות. לפני בייחוד מיפלגתי.
ו למאלף ממרתק העיתון הופך אז

אפ דרך בכל קוראיו את לאלף מנסר.
שרית.
 (״הס הצהובים התעמולה מדפי לבד

 אצלם !בוכים אנחנו — ממך צוחקים
 אתה אצלנו — 1292662 מיספר אתה

 לו ולך, לך זקוקים אנו ! 1876 מיספר
 ממאמרי •וחוץ !״).לך כי לך לך, אף

 בערך העיתון ניראה העורך־מנהיג,
כך:

:תשקיף דף
הסקר? ניגנז מדוע

 ע״י שהוזמן קהל דעת סקר
 שדלהפתעתםגילההמעיד
 תקכלמר״יסיעתכימזמיניו

 אחוזים7—>5לכנסתככחירות
הקולות. מכלל

החלי אלו מדהימים נתונים בעיקבות
 ולמנוע אותו לגנוז הסקר מזמיני טו

פירסומו.

:למערכת מכתבים
ת ,׳ בבל

 הכל — שמאלי מערך ימני, מערך
חסרי- זקנים של אוסף — בבל״ת אותו

אנשים
 (מרי) אורי חד.״כ כשנשאל ■

 הידיים לחיצת על דעתו מד.אכנרי
תמירושמואלכניןמנחם של

של המפורסמת בצעקתו אבנרי השתמש

רי אכנ
זוחל

 בקנוניה הדיון בליל בגין לעבר תמיר
 יחדיו, שניים ״חיילנו :באדר־עופר

נועדו?״ אם בלתי

: והלירה אתה
מניות

 אבנרי הכנסת בחבר להשקיע כדאי
ה בבורסת לאחרונה עלו שמניותיו
בחר — באבנרי השקע בחירות.

!מר״י

:שער כתבת
 בגין — תמיר
ניבחר) (קטע

ב תמיר שיפר האחרונות בשנתיים
ל באמצו בכנסת. תדמיתו את הרבה
 אורי של ד,בדוקות שיטותיו את עצמו

 יכולה קטנה שסיעה הוכיח אבנרי,
ה סיעת מילבד והרבה. היטב לפעול
 המרכז היה חדש, כוח — הזה עולם

 בכנסת. ביותר הפעילה הסיעה החופשי
 את אוהבת שאינה הימנית, העיתונות

 ודיעותיו, תמיר את פינקה אך אבנרי,
 על־ מסויים, לייחוד להגיע לו עזרה אף
 של מיוזמותיו גדול חלק גניזת ידי

 של המקבילות היוזמות ורימום אבנדי
תמיר.
 המכריע חלקו נגנז למשל, כך,

 נתיבי שערוריית בחשיפת אבנרי של
 הציבוריים החיים למוקד והפיכתה נפט

 פירסומת ניחנה אך חודשים׳ במשך
 אוטוקארס שערוריית לחשיפת עצומה
שנח ספיר, קרן פרשת תמיר. על־ידי

 על- הועברה אבנדי, על־ידי כולה שפה
לתמיד. העיתונאים ידי

במדינה
בחירות

רי כנ א
אוכל

ל השיכון בעיית את הפותרים מעוף
קהיר. כיבוש ע״י צעירים זוגות

 שרק יודעים הצעירים, אנחנו, אבל
למעננו. פועל אבנרי אורי

איישם חייל,

הת שוב היחידה. האופוזיציה
 בארץ באמת היחידה שהאופוזיציה ברר
העולם — (לשעבר מר״י סיעת היא
חדש). כוח — הזה

 הנלחמים היחידים ״אתם עקרונות.
 בכיר שר אמר עקרונות״ על עדיין

 בעקבות• זכרוני, אמנון לעורך־חדין
הוג בחירות קיום על המישפטי הדיון

להסתדרות. נות
 ייראה העת בבוא יכריע. ר הכוח

האופו מיהי יודע הוא שגם הבוחר
הצדק. למען הלוחמת זיציה

רי אכנ
רוכל

המרחלת: רחל
הב לא אוהב, או

 — האופנה במיטב לבוש ספורטיבי,
 פסיכזה.אחדחכר״כגםתישכן,

 ברוח המתבדר בשערו שזורים כסף
 הג׳יפ. בצריח החשוף ובזקנו

 ? •שואלים אתם מה, אז
 אני בו — אוהבת אני אותו ובכן,
 בוחרת.
? ואתם

י
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