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 העתונאים מסיבת את בטלוויזיה ראיתי
 משד, של בניצוחו גוש־אמונים אנשי שערכו
 הקנאית הצהרתו את שם שהשמיע שמיר,

 היא בגין, מנחם של השלום ״תוכנית כי
 למדינה.״ וסכנה לציונות סכנה

 פאנאטיים לאומנים של נמושות חבורת
מינימא אינטלקטואלית פתיחות כל חסרי
 גאולה כמו אנשים בידי מאופיינת לית,
 בזכר מנופפים אשר שמיר, משה או כהן

ב ושומרון. יהודה על המזוייפות יותיהם
 מדינאי של לדרגה התעלה בגין מנחם עוד

 לתפל עיקר בין להבחין יודע אשר דגול,
 עלובי- נשארים השלום לקראת עתה וצועד
 רצונם כשכל אמותיהם בד׳ האלה הנפש
בריאה. שלום תוכנית כל לסכל

 שנאמרו מילים לומר אפשר כך על
ב אחד גדול מדינאי בידי שבועיים לפני

 :בטריפולי הסירוב חזית אנשי על מרחב׳
וקשישים.״ ננסים, ״עכברושים,

תל־אביב ורטר, יופי

 למיש- בתלונות ופנו החוק על להגן ביקשו
 הוקרה״ כ״אות חריגים. מעשים על טרה

 חלקם עצמם מצאו הטובה אזרחותם על
 מחוסרי־עבודה וחלקם ונרדפים מושמצים

מחרישה. והמישטרה
 מרחק עוד היש ן מזו גדולה סכנה היש

 אותו מכנה שהציבור למצב זה מצב בין
 בקנה־ פשע־מאורגן, או פרוטקשן טירור,

כמובן? ויחסי מקומי מידה
 לחשוף שביקש ה״דון־קישוטים״ כאחד

תק ללא וניזוק נפגע ויצא מעשי־שחיתות
ה ממידת להתייאש עדיין המסרב אך נה,

ו החוק מערכת בראש העומדים של צדק
 דפי מעל פונה הנני בישראל, המשפט
 והמיש־ הפנים המשפטים, לשרי עתונכם

ה הסיעות ולראשי ליועץ־המשפטי טרה,
צי ועדה להקמת לפעול בכנסת, גדולות
הרשו טיפלו בה הדרך את שתחקור בורית

הגלילית. הצור בפרשת יות
זריהן, יצחק

הגלילית חצור המקומית, המועצה חבר

וסגגיתח ׳המלכה
 בתל-אביב הסילבסטר חגיגות על בכתבה
 את זיהיתי )2105 הזה (העולם ובקאהיר
נציגת בינדר־רודולף, זיווה של תמונתה

ב ממתנחלת שמעתי הבא הסיפור את
 הצבאי בבסיס הנמצאת קרני־שומרון, גרעין

 מדובת־ילדים, משפחה אצלנו ״יש :בקרום
 אינם הם מסכנים. ממש עיראקי, ממוצא
 להשתלב יכולים ואינם מאחר אצלנו רצויים

 של הרגשה להם נותנים אפילו אנו בחברה,
 או עמם לשוחח שלא ומקפידים מנודים,

 ויעזבו להם שיימאס כדי במגע, עמם לבוא
מרצונם...״

 מסחה בהתנחלות ביקרתי מה זמן לפני
 שם, המתנחלים אחד עם בשיחה ובאתי
 בפתח- התעשיד. באזור מוסך בעל שהוא

 להתנחל. ובא ביתו את שהשכיר תקווה,
 הנמצאים הערבים על יהיה מה לשאלתי
 אלה לים.״ אותם ״נזרוק :השיב בסביבה,
ישראל. מתנחליך

ראש־העין נדאף, ישראל

כחצור פרוטקשן
 ״ריח בכתבתכם שנכתב מה ויציב אמת

 ),2104 הזה (העולם הצור״ ניחוח — הזבל
 השמצות עלילות, יזומות, ״עדויות־שקר כי

 ב־ יום־יום של עניין הם והוצאות־דיבה,
 שבשיגרה. דבר ׳והפכו הגלילית״ הצור

 בתלונה, כך על לפנות מישהו יעז כאשר
 בפרקליטות, או במישטרה מישהו יימצא

 בה אין כי בטענה התלונה את שיסגור
לציבור. עניין

 שעבריינות- תמה אין זה עניינים במצב
מא אני מדאיגים. לממדים הגיעה הנוער

 :הצור בפרשת שטיפלו הרשויות את שים
ה ואחריו וראשוניה בראש משרד־הפנים

ו הכושל בטיפולן והפרקליטות. משטרה
 והמסוכנת העכורה לאווירה תרמו המגמתי

רב. מרחק טירור לבין בינה שאין
 את נתנו שבינתיים היחידים ״האשמים״

 אותם הם — הנוקמת היד של דינה — הדין
טובה, אזרחות שגילו תמימים, אזרחים

0 >
* כיום כנדיקט בתיה

המלכה סגנית

דייוויס. סמי הזמר עם *

 כי להזכיר טרחתם בנידיורק. בגד־עור
 בשנת עתונכם של מלכת־המיס היתה היא

 י אנשים, במדור גיליון, באותו אבל .1959
 בנדיקט, בתיה הגברת של תמונתה מופיעה

שאוזכ בניו-יורק, החיה ישראלית היא אף
 וכשחקנית. כדוגמנית רה

בנדיקט בתיה גם מטעני, אינו זכרוני אם

 זיוה של סגניתה היתה בנדיקט בתיה •
שנער השניה מלכת-המים בתחרות בינדר

 1959 בשנת הזה, העולם מערכת ע״י כה
תמונה). (ראה

1959ב־ בנדיקט ובתיה גינהר זיווה
שנה 19 אחרי תיזכורת
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