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ל ם 1ב י שים1אשמי דניאלה סאתנ
 הוראה שגהזן הטיפוס מיהן

חצות אחרי 1ב־ שלו לבוק
 המגדיר יקים, מוני ו■
 עצמאי,״ שחור כ״פנתר עצמו
 עם ונפגש בארצות־הברית שהה

 ה ט וכר ר היהודיה העיתונאית
 להוציא העומדת פרוייליך,

 חוץ* פוליטיות תנועות על ספר
 סיפרה היא בישראל. מימסדיות

 עם מפגישותיה שבאחת ליקים
 ל- שבאו עכשיו, שלום אנשי

 עם שוחחה היא ארצות־הברית,
 אותו שאלה היא רשף. צלי

פ־ משתפת לא התנועה מדוע

ש ואורח־חיים תרבות ראיתי
 או ספר, פסילת על־ידי חוללו
הצגה.״ או סרט,

השבוע פסוח׳
 ► יואלה העיתונאית ■1

 אוייבי בחרו ״למה :הר־שפי
הרכ בקרונות דווקא ישראל

כדי ניו־יורק של התחתית בת

תשמ״ד, שנת על מציוריו אחד על מצביעאור איציק
 בציור שם• אותו חנושאת שלו בתערוכה

 זהו אור, ולדעת אדם, התערוכה בכל היחידה בפעם מופיע זה
 אותה של הדרמאתיים המאורעות בתום שישרד היחידי האדם

 מכובדים, מוזמנים עם פתיחה לערוך שלא החליט אור שנה.
במילחמת־הלבנון. והציבור השילטון בין שהתגלה הקצר על במחאה

ל עדות־המיזרח. בני עם עולה
 ? הם ״מי :רשף לה ענה דבריה

 וסופרים אמנים ציירים, כמה
להם?״ יש

 במשך .ששהה יקים, 91
 בארצות־הברית, ארוכה תקופה

 להקת מפיק על־ידי התבקש
 כו* עופר הטיבעית, הברירה

 באירגון לו לעזור רנשטיין,
 הלהקה של נוסף הופעות מסע

מעורבו מלבד היבשת. ברחבי
 בעל הוא יקים הפוליטית, תו

 הוא בעבר בנושא. כישורים
 תיאטרון את בתל־אביב ניהל

רבים. לשבחים שזכה המרתף.
 יוסף שר־הפנים, ■1

 חנוך של הפטריוט על כורג,
 הסתה זו י דמוקרטיה ״זו :לוין
ליכלוך.״ עם
 לנדוי, משה השופט 9!

ב מוסמך תארי חלוקת בטקס
״תשדי העברית: אוניברסיטה

ש הצעיר שהדור הפירסומת רי
חס הם ברדיו, להם מקשיב לנו
 מאיד- יותר ואידיוטים טעם רי

יוטים.״
 שומע ״כשאני הנ״ל: 91

ה האידיוטית הפירסומת את
נו בלוס־אנג׳לס שמישהו זאת,

 בישראל שלו לבנק הוראה תן
 את שואל אני בלילה, 1 בשעה
ה הטיפוס בכלל זה מי עצמי

 להעלות יכול שאני מה כל זה.
סו באיזה שמדובר הוא בדעתי

בינלאומי.״ סמים חר
 השידור רשות מנכ״ל 91

 סיפר ליבני, יצחיק לשעבר,
 בארצות־ה־ שהתנהל שבוויכוח

 סנאטור אסר הצנזורה על ברית
 בחורה פגשתי לא ״עוד אחד:

 קריאת־ על־ידי חוללה שתומתה
כן ״אבל ליבני: הוסיף ספר.״

 אנטי־ישראליות סיסמות לכתוב
ש המקום זה כי — ז בעברית

 פ־ ישראלים הרבה להכי יש בו
̂  פוליטי- על ולחשוב לקרוא נאי

קה.״
 סו־ יהושע המחזאי 9!

 המשך את מבטיח ״מה • כול
 בגין? (מנחם) של שילטונו
ו מסויימות, במיצוות דבקותו
 (יצחק) לך עשה במצוות בעיקר
רבץ.״
״ל 91  מתכוץ כשהוא נ הנ
 ב־ הישראלי השגריר של לבנו

 חבר ארנס, גדי ארצות־הברית.
:מצפן

כ־ נחום העיתונאי 91
 מפקד בן־ישי, רון ״אם :דנע

 בדרגת זכה החדש, גלי־צה״ל
נש מה ובמדים, אלוף־מישנה

כ רב לפיד, לטומי לתת אר
לאי?״

ה זכו בספרד נ הנ״ל 9!
בבחי בניצחון סוציאליסטים

 מדינה בעולם יש בכל-זאת רות.
 בעד מצביעים הספרדים שבה

 מיפלגת־העבודה.״
 המליציות מפקד 9'

 לכנון, כדרום הנוצריות
 בלית־ברירד, ״אם :חדד סעד
המוע הארץ לעזוב, עלי יהיה
 כמובן. ישראל תהיה עלי דפת
היי היכן עדיין חשבתי לא אך
 בישראל.״ לחיות רוצה תי
 זיוה הסטריקאית 9׳

רים מלב יסוג לא ״צה״ל :י
ל היו מה יוחלט שלא עד נון

ה שלום מיבצע מטרות עזאזל
גליל.״
 מיכאל חרות, ח"כ 9

ל הפכה ״הצנזורה קליינר:
מח עבור פירסומת של מכשיר

 ראויים היו שלא נלוזים, זות
הבימה.״ על לעלות

ם ל ה העו 2358 הז


