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 ־9מי חברווג־הנפט, חברות״הביטוח, קיים,

 מסרבות — הרב־לאומיים התעשייה עלי
 היהודית הדת בני אמריקאים להעסיק

מ ובתפקידי־מפתח, החשובות במישרות
 עליהם יהיה תפקידם שבמיסגרת חשש

החב בעיסקי הקשורים בנושאים לעסוק
ערב. במדינות האלה והבנקים רות

 במרץ שעסק השמצה״, נגד ״האירגון
 ובהש- בהחרמתם רבה כה ובמסירות

 האלוף־במי- אליאב, לובה ח״כ של מצתם
קי עמוס אבנרי, אורי פלד, מתי לואים

 שחם דויד דיין, אסי קולק, עמוס נן,
 חיוני בנושא לעסוק זמן מצא ואחרים,

 הפירסום אחרי חודשים כשלושה רק זה
הזה״. ב״העולם
 בשל ונרדפים לרעה מופלים יהודים

 בפאראגוואי בבראזיל, בארגנטינה, דתם
 — אחרות דרום־אמריקאיות ובמדינות

 זה, בנושא עוסקת אינה ישראל ממשלת
 ה־ היהודית״ ה״סולידאריות במיסגרת
עסו היא כי תומכיה, ושל שלה מזוייפת

 ה־ של הפורנוגראפי-פוליטי באיזור קה
במצריים. ״אנטישמיות״

ב הירצה בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 על מצריים, של (״הצעיר״) שר־החוץ פני

 היה אילו — הנאצים פישעי ועל השואה
 בוואשינגטון, משגרירו דין-וחשבון מבקש

 של הנאצית המיפלגה כי בו קורא חיה
 את מממנת בארצות״הברית, נבראסקה

 גרמניה בהאנובר, הנאצית המיפלגה סניף
 חמש״ של לחילולם האחראי המערבית,

ה בבית־הקברות יהודיים קברים מאות
 ב- לעסוק יותר קל כמובן, אך, מקומי.

המצ של ובאנטישמיות הנאצים פישעי
 של טריים בפצעים לחטט מאשר רים,

ש מדינה האמריקאית, הדמוקראטיה
יהו הם ביותר החשובים משריה שניים

ה בשנות דתם (שהמירו מומרים דים
 היו שלה הקבינט חברי ושרוב חמישים),

 שהחברות במועדונים חברים הינם) (או
בהם. אסורה היהודית הדת לבני

ל (פרט תיכון בבית־ספר תלמיד כל
ל ה״מופקר״ המיכתב על שחתמו אלה
 ״איר־ הוא שאש״ף יודע הממשלה), ראש

ה בית-הספר מתלמידי אלה טרור״. גון
 ש־ יודעים (ישראליים), עיתונים קוראים
 יהו־ אירגון היא יהודית״ להגנה ״הליגה

מזכי את רצח הזה האירגון די־לאומי.
 שכר יורוק, סול היהודי האמרגן של רתו

 לרצוח כדי התחתון מהעולם מרצחים
ה ליד פצצות הניח פלשתינים, מנהיגים

עוב את (ופצע באו״ס הסובייטית נציגות
המצ הנציגות וליד אחד), וילד הבית די

נפצע). הנציגות (עובד באו״ם רית
 של ועידה ליד הפגין הזה האירגון

 סיסמות עם בוושינגטון יהודי אירגון
 פלד״ למתי ו״מוות לברירה״ ״מוות
 ואנשיו בוועידה), המרכזי הנואם (שהיה

 והשמידו האירגון במזכירות פרעות ערכו
רכושו. את

 שותף היא יהודית״ להגנה ״הליגה
 וההזדהות האהדה מיצעדי לכל מכובד

 יום- ובמיצעד ארצות־הברית, יהודי של
 ה״ליגה״ חברי צעדו האחרון העצמאות

״השו חברי שורות אחרי אחידה, בשורה
 למו״מ מתנגדים שמנהיגיו הצעיר" מר
 ממשלת של הנמקות באותן אש״ף עם

דיין.—שרון—בגין

 את בהצלחה לשחק מנסה בגין מנחם
 המצליח במחזה הראשי הגיבור תפקיד

היש הממשלה של הבית תיאטרון של
 אזרחי את לשכנע ניסה הוא — ראלית

אינטלק שיושר כולו, העולם ואת ארצו
 הפורנוגראפיה, כמו הם, ומדיניות טואלי

 ולי־ החצר, מבקרי גיאוגרפיה. של ענייו
 ומשבחים חיובית ביקורת מותחים צניו,
 המקומית בהצגה הראשי, השחקן את

 בירח (הישראלי) בית״התה של המצליחה
 חיובית הבינלאומית הביקורת פברואר.

 ישראל, במדינת המפוכח המיעוט כמו
 הבינלאומיים, והמבקרים פחות, הרבה
 כוס- את בגין מנחם של בכוס״התה רואים

התרעלה.

דו־־ודל, מסים. אלכם
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 הנמצא הברלינאי החורף צינת אף י י על ומבטיחה, חמה !וזיתה אווירה ^
 חוגגת כולה ׳שברלין היד, נדמה בעיצומו.

 אסקימו הישראלי הסרט של השתתפותו את
 בא־ דניאל פרדישדאלים. באירועים לימון

ה ■בברלין, התזמורות על מנצח הנסוים,
ב מופיעה יובל שלישיית ■מזהיר, קונצרט
 המערב־גר־ בבירה חסרת־הקדים הצלחה
 מכל ■מגיעים ישראלים וקולנוענים מנית,
עבר.

 לפסטיבל, שהגיעה המצרית המישלחת מן
 ל־ !נוספת להזמנה ■מיוחדת בקשה באה

 עבור הישראלי, הסרט של הצגת־הבכוחה
 ה־ של חברים להגיע. שאיחר ישלה חבר

 מידע לישראלים מסרו המצרית מישלחת
שייע ׳לקולנוע הבינלאומי הפסטיבל, על
״להת :ואמרו הקרוב, בסתיו בקאהיר רך

!״ ראות
 בברלין, לישראלים ונחמד יפה היה הכל

בלב קטנה תיקווה אפילו שטיפחו והיו

(מימין) עצמון ענת צה״ל, תיאטרון שחקניתוישראלים מצרים
היש הסרט כוכבי (במרכז), נוי צחי והשחקן

 המישלחת ראשי בחברת ברלין, פסטיבל של בתחרות שהשתתף לימון, אסקימו ראלי
הסרט. מתוך בסצנה סגל ויונתן עצמון ענת :למעלה בתמונה לפסטיבל. המצרית

 מן היה שלא זה, בפסטיבל הפעם, שמא
 הסרטים של איכותם מבחינת המובחרים

 בחיקה כלשהו קטן פרם יפויל בו, שהוצגו
לימון. אסקימו בזכות ישראל של

 אירע זאת לעומת קדה. לא הנם :אבל
 מאז הראשונה בפעם מאד: מצחיק דבר
 פרס הגדול, הפרס !ניתן ■פסטיבלים היות
 במקום — למדינה הפסטיבל, של הזהב דוב

 לספרד ניתן ״הפרס :בנימוק — לסרט
 שני ? התרומה לפסטיבל.״ תרומתה על

 בתולדות להירשם ראויים שאינם סרטים,
 השופטים ועדת של זו ,החלטה הקולנוע.

 שהנימוקים המי-יודע־כמה, בפעם מעידה,
 פוליטיים ונשארו היו בעיקרם הפסטיבליים

אמנותיים. מאשר יותר
 על־ידי ישניתן הציוךלשבח גם ואומנם,

 נובע, בסתיו גרמניה לסרט הוועדה ואותה
 שאולי ;פוליטיים מניעים ■מאותם כנראה,
 פסוודואינטלקטו- של רצונם על מעידים

 שכן, מצפונם. את לטהר מסויימים אלים
 בגרמני! האירועים את מתאר זה סרט

 שק חטיפתו וביניהם: ,1977 בשנת
 ורציחתו^ שלאייר מרטין תעשיין
 ושיחרורו;., למוגאד״שו המטוס

 באדר־:מאייניהוףן כנופיית אנשי
הטירון נגד שנחקקו המיוחדים

כי_ נראה, בסך-היכל
̂  סרטים לציין רה
 שי; הממוצע, מן

 ילמ כך, פקת.
 1בשם בולגרי

 היתרן ושמו
 של סירטו
 המ!| טאזא,

 ברזילאי
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