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 80 בתוכו מכיל הנשיא ורמוט - יעקב וזכרון
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 כקוקטיל או הסלע״ ״על שותים הנשיא ורמוט את
רגיל.
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יעקב וזבדון לציון ראעוון מיקבי

אילוך לבינפון שחם

)25 מעמוד (המשך
 מישנה אלוף־ שלו. הפרוטסטנטי ההטפות
 אל־ את מינה הוא אחרת. חשב אמריקאי

 עיירה לראש באזור, היחיד כלא־נאצי ברץ,
קטנה. באווארית

 המוניציפאלית הקאריירה התחילה וכך
 בין היה לברלין עבר באשר אלברץ. של

 מפקח בראנדט, ש? הבולטים המינהל אנשי
 כושר בעל עירוני ועסקן ברלין משטרת

לא־מבוטלים. :והידברות ייצוג
 חברי את להרגיע מסוגל היה אפילו הוא

 הדמוקראטים־ במועצת־העיר, סיעת־המיעוט
 הכוהן־ להם אמר הרכושניים. הנוצרים
 לישון הולך ״כשאני בחירתו: אחר העסקן,
 הבורסה. שערי ספר את קורא אני בלילה

 שכולו לתנ״ך, נוסף היחיד, הספר זהו
אמת.״ דברי קושט

נציות
והלבן השחור
מ ישוע נולד שנה 1966 לפני השבוע

 הם בני־אדם מיליון 950 וכיום נצרת.
 אלה ישועים. הם מהם אלף 36 נוצרים.

המאורג־ הקאתולי. המעש מיסדר בני הם

*

י*

והגנרל האפיפיור
אפיפיורים 14 קדושים, 7

 עומד בראשם צבאית, כמעט בצורה נים
 הנצרות; צנזזנן עצמם את מכנים והם גנרל

הוותיקאן. בולשת הנוצרי, ישוע פלמ״ח
 מספרם למתת רחכה. יותר קשת

 שמיסדרם הישועים, של כוחם רב הקטן
 שהגנרל כך כדי עד שנה. 432 לפני נוסד

 מכונה ארופה, פאדרו כיום המסדר, של
ה לאפיפיור, (בניגוד השחור האפיפיור

 אך הגנרל לובש לבנים, על־פי־רוב לובש
שחורים). ורק

 מתפישת נובעת הישועים של עוצמתם
 נכסיהם ובתקשורת. בחינוך עמדות־כוח

 ולרשותם לירות מיליון אלף 15ב־ מוערכים
 תיכוניים, בתי־ספר 120 עיתונים, 1200

 וותיקאן, רדיו (כולל תחנות־שידור 30
 תחנות־ ושמונה לשונות) 32ב־ המשדר

טלביזיה.
ה היא פעילותם של חוד־המחץ אולם

 כבר (ממנה ברומא הקאתולית אוניברסיטה
 ומאות אפיפיורים 14 קדושים, 7 יצאו

ה רשות — הקדוש והמשרד חשמנים)
 שום כי להשגיח שתפקידה העליונה, אמונה
 ב־ בחקירותיו יפגע לא קאתולי מלומד

עקרונות־הדת.
 בך כל קשתה הישועים של הקשה ידם

 פאו־ הלבן, האפיפיור החליט שהשבוע עד
 ראשון רמז משהו. לעשות הששי, לוס
 על דיבר בה שלו, חג־המולד באיגרת ניתן

 בקאתו־ רחבה יותר דיעות בקשת הצורך
ימינו. של ליות

הארץ כדור
 בקואלה־לאמפור, נכוכים. מורה •

 קטעי־התנש־ לחתוך הצנזור הורה מלאזייה,
 נימק המקומיים, סרטי־הטלביזיה מתוך קות
 אנשים מביאות שהנשיקות בכך הדבר את

במבוכה. מבוגרים
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