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 יכולתי שלא ■מים היו
 בר אורחים להזמין
 תוכניות 011 תיאום

 מ׳ היום, הטלוויזיה.
? טלוויזיה וואה בכלל

 ססויזיה תחנת
 זרים סוסים הסונה
 - שסלי[< לפי

 לה אין
ומח־קיוס

 לא ואני פא□
 ונמנות מתאמים
 אנחנו מראש.
 ומאמינים בקואליציה,

חוברים באותם
ישי שרית ראיינה

ו ״או■ ס

 מאמינה לא אני
 יתפסו. לפיו שממי
 מווצה מאור הוא

 עולו לו יש מעצמו.
עצמי ניסחון

 והעליב התפרץ לפיו
 שמיכה עו אישית אותי
 אתה אס לו: אמו ינון

 אתנו מסתרו לא
המסקנות את תסיק

 לא אני כשחקנית
להסכים יכולה
 בארם או לצנזורה.
ומאמין, פוס׳

קונפליקט ל׳ יש

מוושנדת!״ ווהקנית
ת שהיא עליה ומרים מ ה אי

■  אני רשות־השידור. של וועד־המנהל י
 סגן־אימת״הוועד-המנהל, שהיא חושבת

ת ני ם א מקו  לא עדיין היא הראשון ה
ת הצליחה ח ק  פא- אהרון מעורך־הדין ל

ט היא אבל פו. חל ה הנכונה. בדרן ב
 ה• של עסקנית מרון, אהובה הגברת

 עורד־ של ורעייתו הליברלית מיפלגה
 טגן־יושב- שהיה מי מרון, משה הדין

מתחרה ראש־הבנסת  התיק על כעת ו
מטו אשה היא שר־בלי-תיק, של הפנוי
החם בביתה מדי• מטופחת מאוד, פחת

ת היא רמת״מית, חווילה והנעים,  מקבל
ובחול שחורים במיבנסיים לנושה אותי

 כמו כעורב השחור שיערה לבנה. צה
כחו עיניה מהמיספרה. עתה זה יצא
ת. לות מלוכסנו

 עודף למרות מאוד, נאה אשה היא
ב טוב לצאת כדי כנראה, — האיפור

ם תמונות. מי  מגלה אני ישנים באלבו
יפהפיה. נערה

 יש תיאטרון. שחקנית היתה בעבר
ת לה שגורם הדבר שזה האומרים,  להיו

מכחישה. היא מתוסכלת. כל־כך

ת צירפה מרון אהובה ה א ל למק קו
 ב- שנשמעת הימין, של הצורמת הלה

 לעיתים רשות־השידור של וועד-המנהל
מזומנות. כל־כך

ה המוסר שומרת היא מרון הגברת
יו שלא לכך דואגת היא שלנו, תורנית

 לנו יקלקלו שלא המוראל, את לנו רידו
 לא ידיעות מיני כל עם התיאבון את

ת כל־רן־  שלא שר-הביטחון, על סימפטיו
 ״יומן בעזרת טוף־השבוע את לנו יהרסו

השבוע״.
ת הייתי ש הגברת מיהי לדעת סקרני

 בדיעו- פאפו על לגבור ומצליחה במעט
 הגברת מיהי הנחרצות. הימניות תיה

 מבותרות־העיתונים, יורד אינו ששמה
 טומי רשות-השידור, מנכ״ל את שמציבה

ת בשורה לפיד, ח השמא ״המאפיה עם א
ש הגברת מיהי ליצלן; רחמנא לנית״,

תה גרמה קפנו  הלא- ובהתערבותה בתו
ה של המיקצועית בעבודתם מיקצועית
 עיתונאי — לפיד שטומי לכן, עיתונאים

ת שהפך מצויין  בידיהם כלי״שרת להיו
 ומתנהג לעצמו חזר — פוליטיקאים של

דבר! לכל עיתונאי כמו כעת
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