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 וכד בור״ של עצמי ביטחון הבל...

 על שדיבר לזה לו, מגיעים —
 תרבות בענייני כהלכה״ ״טיפול

מהמ הקומיסרים כאחד ותיאטרון,
 הטוטאליטריות דינות

 בהעולס כתבתי כבר שנים לפני
ה ״הסטודנט :כנבואה כמעט הזה

 מ־ יותר ממוסד הממוצע ישראלי
אגוצנט קרייריסט הוא המימסד.

 מעשי נגד מושמע אינו קולו רי...
 גיוס חוק הבדואים, (חוק עוול
הסטו כן, על יתר וכד)... בנות
 בחוקים תומך הישראלי דנט

 בהם... ״התבייש״ המערך אלה...
רא ואילו מתבייש, אינו הליכוד

 לעמדות כשיגיעו הסטודנטים, שי
 אם בהם...! יתגאו במדינה, שילטון

נר הישראלית החברה של פניה
 יראו שהם הרי עלובים, עתה אים

במ ישלטו כשאלה יותר עלובים
דינה...״
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 לשעבר, שחקנית שאני רק לא
הרחוק, בעתיד וגם בהווה גם אם

שי שחקנית
בעתיד גס

בפו לשחקית נחשבת שאני אלא
 חדשים וסרטים ילדים הצגות על.

 הם הקרובה, השנה חצי במשך
 ולשלב להספיק שעלי ממה חלק

 יחסי- כאשת עיסוקי במיסגרת
(גם). ציבור

תל־אביב פאלי, שי

ר חזו ולהקרין ל
 והטלוויזיה חשוב, הסרט

ולהקרינו. לשוב מתבקשת
 היה במעלות לייבוביץ הסרט

 ביותר המשמעותיים הסרטים אחד
ה בטלוויזיה בהם לצפות שזכיתי

ישראלית.
ש בגלל וגם המסר, בגלל גם
 לחלוק ניסיתי עימם מחברי, רבים

 לרוע הסרט, את החמיצו חומות,
 הטלוויזיה מן מבקשת אני המזל,
מתישהו. ולהקרינו לשוב

מסלול מושב תירוש, אסתר
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 נהרג אלרום כי אצלכם נכתב
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1971.
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