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העצמאות יום
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או ? ב
 אי־ או השתתפותם סביב מחול־השדים

 במצעז־ הזרים השגרירים של השתתפותם
הפול את העשיר בירושלים העצמאות יום

 קוריוזים. בכמה הישראלי הדיפלומטי קלור
 צ׳כו־ ענייני על הממונה של תשובתו כגון

 אם עתונאי שאלת על השיב אשר סלובקיה,
 לקבל אוכל ״לא במצעד: להשתתף בדעתו

מאד•״ עסוק שאני כיוון ההזמנה, את
ה רוב היו זאת ברורה תשובה לעומת
שה בבירור והורגש מתחמקות, תשובות
במבוכה. היו נשאלים
יותר: רציניות סיבות כמה גם בלטו

 מיבצע את יזמה אשר בדימניה, >•
 ארצות־הברית אל פנייתה על־ידי ההחרמה
 בממלכת שלה לאינטרסים דאגה וצרפת,

ירדן.
דו שהיא הודיעה ארציתרהברית $
 ובמיוחד האו״ם, של החלטותיו לכבוד אגת

 הרשמיות ההנחיות ירושלים. בינאום החלטת
 בתל־אביב לשגרירות מוושינגטון שנשלחו
 הצביעה שארצות־הברית למרות כי אומרות,

 ״מעדי״ היא הבינאום, בעד 1949ב־ באו״ם
 השלטון של נורמלית להעברה תוכנית פה

 ארי העיר. באזורי והיהודים הערבים לידי
 השנתיים מאורעות כי מאמינה צות־הברית

 הפכו וירדן, ישראל של ועמדתן הקודמות,
 את לבצע המאמצים את לבלתי־מציאותיים

הבינאום״. החלטת
 במצעד השתתף לא ארצות־הברית שגריר

 בירושלים, שנערך 1961 של העצמאות יום
ארצות־ שגרירי משתתפים שלמעשה למרות

סל,ראן כזירה
עזרו? לא הם למה

ה הממלכתיים הטקסים יתר בכל הברית
בבירה. נערכים

 במצעד השתתף ששגרירה צרפת, •
 זאת המחרימות. בין השנה היתד, ,1961ב־

 ה־ מערכת של הנכבדים האורחים למרות
עו במצעד. לחזות במיוחד שהגיעו בטחון

 העמדות חלוקת את בבירור מראה זו בדה
 החוץ, משרד מצד קרירות פאריס: בתוך

וספקי־הנשק. הגנרלים עם טובים יחסים

דת
הלחי,
הלחי ו
השניה

מאד. קשה דבר זה בישראל נזירה להיות
 החיים: מתענוגות להתנזר צריך רק לא כי

וה האבנים הקללות, את לסבול גם צריך
מקו בריוני־דת על־ידי בשפע שניתכים מכות
מיים.

 רמלה, העיר תושב צעיר נעצר, השבוע
 ומורה נזירה תקיפת על בניסטי, רנא בשם

 שופט לפני הובא הוא ג׳וזף. סנט ממינזר
מעצר. ימי 15 לו ונפסקו שלום

ט. ו רי ט פ  גם משמש ג׳וזף סנט מינזר ה
 נוצריות. ממשפחות לילדים עממי ביודספר

 ׳-66( סקראן סימיון הנזירה יצאה אחד יום
 להעביר בית־הספר, מורות חמש בליוויית

 ל־ בסמוך העובר הסואן, בכביש הילדים את
מינזר.

 השני לצד הועברו התלמידים שכל לאחר
והמו הנזירה התחילו בשלום, הכביש של

 אותן עצר רגע באותו למינזר. לחזור רות
 אותה ודחף הנזירה, על שירק ,25 כבן גבר

ובחוזקה. בפראות
 במעשיו. התבייש לא בניסטי, רנא הצעיר,

 על יורק הוא מדוע בדיוק ידע הוא להיפך.
 שהוד הצלב על ובמיוחד הישישה הנזירה

השחורים. בגדיה על נוסם
 נוצרית ברוח סימיוו אותו שאלה כאשר
 עשית אתה למה אדוניי יש, ״מה אמיתית:

 נוצריה קתולית ״את הוא: ענה ככה?״ לי
 מפה. ללכת צריכה את ומסריחה. מטונפת

ל ולא המינזר בתוך להישאר צריכה גויה
החוצה.״ צאת

הנזי סימיון התעניינה לך?״ עשינו ״מה
 כר על אתה.״ לך אלך? שאני ״למה רה.

 ״אני אופיינית: בפטריוטיות הבחור השיב
שלי.״ הארץ זה — יהודי

 בניסטי רנא התחיל דבריו, את לחזק וכדי
 להכות מנת על בשנית, הנזירה אל להתקרב

אמר. מכות,״ רק מבינים ״אתם אותה.
ש זערור, )30( כרמלה המורה סיפרה

 להרביץ הולך שהוא ״ראיתי במקום: נכחה
 לך ,למה לו: ואמרתי באתי אז לסימיון,

בשקט.׳ אותנו ועזוב מכאן לך אדוני? צרות,
והס אלך?׳ שאני ,מה? עלי: צעק ״הוא

 מתחת חזקה מכה לי והרביץ פתאום תובב
 אמרה סימיון בעיני. חשך שהכל עד לעין
 ולהביא אותו, לתפוש מוכרחים שאנחנו לנו

למשטרה. אותו
הכ הוא שלו. היד את חזק תפשה ״היא

 ואז שלה. ביד הכוח בכל מכה לה נים
לברוח.״ התחיל

 של אימרתו על אז חשבו שלא למרות
 — הלחי על להכותך ״הבא הנוצרי ישוע
 ההמשך הרי השניה״, הלחי את לו הושט

כך: בדיוק היה
 רק הוא לסימיון. ולעזור לתפוש ״ניסיתי

 בדיוק בפנים, מכה ונתן פעם עוד הסתובב
 ברח כך ואחר לעין. מתחת המקום, באותו
לנו.״ ונעלם

ש עמל בית־ספר חצר אל ברח בניסטי
 בית- תלמידי אל הלכה הנזירה בסביבה.

ה את למענה למצוא מהם וביקשה הספר
 שוטר לידי והסגירוהו אותו מצאו הם פורע•

למקום. שהגיע
 סימיון, אמרה ? ?}זרו לא הם דמה
 מה כל אלוהים. לו ״יסלח הישישה: הנזירה
 עבור להתפלל זה לעשות, יכולים שאנחנו
 הוא עליו. כועסת לא שאני באמת נשמתו.
 לא משהו לו שיעשו רוצה לא אני מיסכן.
טוב.״

 חנא אל בתלונה פנו וחברותיה הנזירה
 בישראל, הלטינית העדה ראש שהוא קילדני,
ה השגרירות אל בתלונה פנו מכן ולאחר

חסו תחת נמצא שהמינזר בישראל, צרפתית
תה.

ארו בשרשרת חוליה אלא אינה התלונה
 שבועות כמה ״כל דומות. תלונות של כי■

 מכות,״ או אבנים או יריקות מקבלות אנחנו
 את להבין ״אפשר סקראן, סימיון סיפרה

 אבל האלה. הדברים כל את שעושים האנשים
 לא אחד שאף זה את להבין אפשר איך

הת הוא כאשר עזרה להציע אלינו ניגש
 והם ברחוב. אנשים הרבה היו הרי פרע?

עזרו?״ לא הם למה הכל. ראו

פשעים
ט סר
בלשי

 עט־ עושים בישראל הסרטים שמפיצי או
 הפכו התחתון העולם שאנשי או טובים, קלם

 הם האחרון השישי ביום קולנוע. חובבי
מרוכ בו ,32 אלנבי שברחוב לבניין פרצו

למש ממשרד עברו ההפצה, משרדי כל זים
כסף. וחיפשו רד

עס עושים הסרטים שמפיצי התברר אבל
 מה כל חשבו. שהם מכפי רעים יותר קים

 לירות 50 היה משם להוציא הצליחו שהם
 ממשרדו לירות 400 שיף, דויד של ממשרדו

 ממשרדים בולי־דואר וכמה בהירי, יעקב של
אחרים.

נגעו. לא הם בסרטים

מ3ת י פ
מנהלו יפ-שחור. למנחם חדשות מישרות מציעים ככר •

 עיסקת על הזה העולם גילויי בעקבות שסולק הפועלים, בנק של המפוטר
 בנק מנהל סגן המדובר: גדול. פרטי בבנק תפקיד לקבל עשוי פרדסיס,

לו הוצעו כבר באמריקה. דיסקונט

 הודיע הוא אבל רבים, תפקידים
בחו״ל. מישרה יעדיף שהוא
ממקו חדלפה תיתכן •
 היוזמה לפיה בריטיים, רות

 כירו־ צה״ל מיצעד להחרמת
כארצות-הברית. מקורה טלים
 כה עד שפורסם למה בניגוד וזאת

ת תונו זאת, עם יחד הישראלית. בעי

 גלוי לפולמוס האמריקאים "גררו לא

שתיקה. על ישמרו זו, שאלה סביב

ימפא מזכירת מאמצי •  ״
ב ׳׳י מפא צמרת את לפייס
העיר ראש ואת חיפה,

ים־שחור מיוחד, באופן חושי אבא
מאיר גולדה כתוהו. יעלו

ת, השיחות, פתיחת ערב השבוע, אמנם הביעה מיו פטי שי אן או חזור לא חו ל י
 אחדות־ עם לאיחוד התנגדותו את יותר יבליט מפלגתו, של המרכזיים מוסדות
ת נוסף, סיבוב־שיחות גם צפוי זה בהקשר העבודה. שתתפו אשכול. לוי בה

בהקשר חודשיים. תוף במעלה ראשון ממלכתי למינוי צפה •
 להכריע החייב האיש שהוא מכיוון שונים, לחצים אשכול על־ידי מופעלים לכך

לשנה. יידחה הפירסום מיד. סםתפור לא ההכרעה, כשתיפול זה. מינוי על

ברא הקרובים בחודשים להתבצע עשויים גברי חילופי •
המש ראש יוחלף בארצות־הכרית. משרד-הבטחון משלחת שות
שפירא. יעקב לחת,

פוסט״. ״ג׳רוזלם האנגלי היומון במערכת יפרצו סיכסובים •
ת הסיבה: תו נגד המערכת מחברי כסה טרוניו  הופנר, אמיר העורך, סגן של פעילו

ת החשודים מכבי הופנר כמו איש של דמי־ההחזקה כי גם יטענו לרפ׳׳י, בנטיו
של בלאו־הכי הקשה מצבו על דים

 השלטה הסיכסוכים: מטרת היומון.

תון, רפ״י קו של מוחלטת  מ~ל בעי

מן שהוא רות מפא׳׳י. ספימכ ממו

 פדרמן יקותיאל עסקי •
הציבור. את שוב יעסיקו

 יהיה זה דבר כי הנימנע, מן לא
טרההמש חקירת של התוצאות אחת

פויבט־ בנק של החשבונות בסבך
שנים במשך ישב פדרמן וונגר.

תו הבנק, בהנהלת  ביצע ובאמצעו
בחו״ל. רבות עיסקות

העצ הליבראלים ח״כ • פדרמן
ל שחגג רוזן, פינחס מאיים

הכנסת. מן לפרוש עשוי השמונים, הולדתו יום את אחרונה
 הררי, יזהר ח״כ לבין קול משה שר־התיירות בין המתיחות את תגביר זו פרישה

במפלגה. השליטה על ביניהם שיתחרו

אב! אבא ושר־העבודה. שר-החוץ ביחסי החמרה צפוייה $
תיו על רוגז שו שהת פלישה יחסי־החוץ, תחום אל אלון יגאל של הקבועות פלי

תיו לאחרונה בטאה חו שי  אישי־ ועם וילסון, הארולד בריטניה, ממשלת ראש עם ב
תו עתה והמתבטאת אחרים, שלטון שתתפו ת בוועידה אלון של בה  הבינלאומי
טוח סעד לענייני ת כך על־ידי יוצר אלון בלנינגראד. המתקיימת ובי של דמו

אבן. של רוגזו את מעורר בינלאומיים, קשרים בעל נאימדי

דן. כגוש ובידור ספורט למופעי חדש איצטדיון יתווסף •
 אגודת של הנוכחי הכדורגל מיגרש במקום יוקם צופים 6000ל־ האיצטדיון

 בריכת־ שליד רמת־גן, הכוח־מכבי
ו רמת־גן עיריית גלי־גיל. השחיה
ת הספורט רשות  יעזרו הממשלתי

מון,  הוצאות את לכסות וכדי במי
 החדש, באיצטדיון ייערכו האחזקה

 מופעי־ גם כדורגל, לתחרויות נוסף
פרטיים. בידור

..  1

כארץ ישאף כרודי טל •
האמריקאי הכוכב נוספת. שנה

 תל־ מכבי של הכדורסל קבוצת של
ל הצעות כמה אמנם קיבל אביב
ת שחק צו  ואף אמריקאיות, בקבו
 הקרוב, בקיץ בארצות־הברית יבקר

 עם להסכם הגיע הוא השבוע אן
תו להמשכת התל־אביבים ב פעילו

הח־ תל־אביב מכבי אנשי ישראל.
בדודי

 בחודש הוריו את להביא הסכימו בישראל, ברודי של תנאיו את שפרל ליטו

לישראל. הקרוב ספטמבר

ה העולם 155013 הז


