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מיוח לחקירות מעל שהתעלתה המיוחדת,
 בשבועון, שהתפרסמו אחרות רבות דות

 היתה אחרות לכתבות בניגוד — לאחרונה
 ומאירת־ מסודרת בהירה, הזו הכתבה
טעויות: בכמה לוקה אך עיניים,

 תמיר שמואל את הביא לא הח״מ •
 המיפלג־ זיקתו בגלל הזקנה״ ״הגברת אל

 כיהנתי אנוכי כיום. לשר־המישפטים תית
 בע״נז הסרטה שאולפני חברות שתי כמנכ״ל

 וקופרודוקציה־ בע״מ (קופרודוקציה הקימו
 יועצו היה תמיר ושמואל בע״מ) מיניה

אלה. חברות של המישפטי
 את וניהל הקים לא שפילמן צבי #

הח״מ. עם יחד אלא לבדו, ישואפילס
 להרחיק ניסה כיום, שר־המישפטים, !•

 אחרי הצליח. הוא זו ובמשימה הח״מ, את
 של המישפטי ליועץ התמנה שבהמלצתי
 (בשבילו), ביצי־זהב המטילה התרנגולת

ל זיקה או קשר מכל רגלי את דחק
 חרם מילחמת נגדי וניהל הסרטה, אולפני

השמש? תחת חדש עוד מה וחורמה.
 ״זיגזאגים״ רק עשה לא כיום, השר, <•

 הגברת של ליבה את לרכוש כדי ימינה.
 בתעשיית־ לה קראו האם״ (״המלכה הזקנה

 תמיר שמואל הצטרף הישראלית) הסרטים
 ישראל בין התרבות קשרי להידוק לוועד

 היתה המנוחה שמרגוט וברית־המועצות,
 פעולה שיתף תמיר שמואל שלו. היו״ר

ב אחרים שמאל ואנשי דק״ח אנשי עם
 של בקירבתה להימצא כדי הוועד, פעולות
 תחלק שלא להשגיח וכדי קלאוזנר, הגברת

 בפיקוחו שלא לאחרים, ומכספה מרכושה
הנאמן. המישפטי היועץ של

 אפשר הנכבד השר של מעלליו על
 ש־ לעצמי מתאר ואני — ולספר להמשיך

 ההקדמה מאמר רק היה והזקנה״ ״תמיר
 היקר הקורא את שתוביל המפורטת לסידרה

 הנעלים חנויות רשת שווייץ, שלגי אל
 (וב־ בוואדוץ הטראסטים בברלין, לייזר

 — יבוא המשך והלאה. ?) ארצות־הברית
ה שאר כל עם יחד ומקווה, מניה אני

 שימשיך השבועון של היקרים קוראים
 משוא ובלי מורא ללא מימצאיו את ׳ויפרסם

פנים.
ניו־יורק מפיס, אלכם

טוב! כי לה' הודו
 שמעתי כאשר אותי, הציפו וגיל שימחה

 קמפו״ס הדתית שהקבוצה בחדשות ברדיו
 האחרונות בבחירות מוחץ ניצחון ניצחה

ב הובס ושהשמאל העברית באוניברסיטה
להשי״ת. תודה מוחצת צורה

 שיף, משה של שמדיניותו מתברר עכשיו
ב הסטודנטים התאחדות של החדש היו״ר

 בין החברות בנידון העברית, אוניברסיטה
והסטודנ נכונה׳ היתה ליהודיות, ערבים

 מסע־ההשמצות למרות לצידו, עומדים טים
ב שרצו האחרות הקבוצות נגדו שערכו
).2125( הזה העולם זה, עיתון וגם בחירות

 ניצח, קמפו״ס הערבי הוועד בעניין גם
־ הגדול. לאל תודה

 פירסומים ושם יהודים, נשארים יהודים
 ישראל״ בית הגויים שכ״כל תועבה של
 ניש* יהודי הוא באשר יהודי כל יועילו. לא

 ומאחורי פקודה וביום וזכה, טהורה מתו
ב האמיתית דעתם את מביעים הפרגוד
 עניין כמו ולארצנו, לעמנו חיוניים נושאים

 ולדעהי השלמה, וארץ־ישראל התבוללות
 יע.׳ אפם על אלו דיעות מייצגת קמפו״ס

 השלמה, א״י ליכוד, שונאי כל של חמתם
 התבוללות נגד הלוחמים שונאי כל ושל
 רח״ל. ויהודים ערבים בין

 חסדו! לעולם כי טוב, כי לה׳ הודו
באו הללו שהבחירות ספק בליבי ואין

 הלך- על גם מורים העברית ניברסיטה
 נערכות היו אילו במדינה. הכללי הרוח
 אותן מתקבלות היו לכנסת, בחירות כיום

 יותר הרבה מקבל היה הליכוד תוצאות.
אוב דעת־קהל וסקרי הבוחרים, ממחצית

 ועל אפם על זה, את מוכיחים ייקטיביים
יש בית הגויים ״ככל דוגלי של חמתם
ראל״.

 הגדול הרעש שלמרות הישראלי, השמאל
 באמי לפעם, מפעם להקים מצליח שהוא

 תמיד ב״ה נשאר הוא וכר, צעי־התקשורת
ו בבחירות מיספרית מבחינה וננסי קטן

בכלל.
 נצח חי. ישראל עם בשמיים. אלוקים יש

ישקר! לא לעולם ישראל
 הצכאי האירגון
כישדאד, דתי הלאומי
ירושלים

אבו של הקרקעות
עובדה תשנה שריו
..חוק ידועה: בלתי
חל [פקדים־ נכסי

ה זץ ש ע  העובדות אולם ייאמן, לא מ
 ב־ כזו נבלה תיתכן אכן כי מוכיחות 1 י

 אחר לא לה ששותף נבלה מדינת־ישראל.
 על האפוטרופוס מדינת־ישראל, נציג אלא

 לאפשר כדי מגדרו היוצא נכסי-נפקדים,
 של קרקעי רכוש לשדוד נוכלים לצמד
 לשדה־התעופה הסמוך מכפר זקן, ערבי

בצי שכרו — זה שוד בירושלים. עטרות
 1.5 לפחות שווה שנגזל הנכס שכן רו.

ו מחיר באפס נלקח והוא לירות, מיליון
 במחצית המעשה, אירע מאז היום. לאור
 ועורכי־דינו הנגזל זועקים היום, ועד ,1976

 שר־ ואל המישטרה אל פנו הם ברבים.
 איש נחלץ טרם היום עד אך המישפטים,

המעוות. את לתקן

המוכתר
המדומה

 לכיוון מירושלים נוסעים אשר ך
 שדה־התעופה, את ועוברים רמאללה, ^

 קלנ־ הכפר את הכביש של ימין מצד רואים
 כפר ועליה תלולה, גיבעה ומעליו דיה,
 דורות מזה גרים עקב כפר במרומי עקב.

 אבו־שריף, מחמוד עפאנה מישפחת בני
ש בעמק נרחבים שטחי־קרקע המעבדים

 מביתם שדה־התעופה. מסלול גם נמצא בו
אדמותיהם, את רואים הם הגיבעה בראש


