
בעולם
פולין

העצמאיים
 לא מאוד. כיום מודרני השלישי הכוח

 ואף בבוקרשט׳ גם אלא בהאבאנה, רק
בפאריס.

 ביותר מקובלת אי־ההזדהות היתד׳ השבוע
ל בייחוד בירת־פולין. תושבי־ווארשה, על

 אסור כמוכם, ש״כמונו הצהיר שדה־גול אחר
זר״. למנגנון למשועבדים להיהפך לכם

 ,והרעש! הקשיש צרפת נשיא של הערותיו
 מהשפעת להשתחרר צריכה שפולין שרמזו

מ השתחררה שצרפת כפי ברית־המועצות
 אוזניים על נפלו לא ארצות־הברית, השפעת

אטומות.
מ בשלב־מעבר כרגע׳ נמצאים, הפולנים

 אך הבלתי־מסוייגת, הפרו־סובייטית עמדתם
 זה כמו עצמאי, קוו עצמם על קיבלו טרם
עצ התובעת למשל, רומניה, ממשלת של

ה אירופה ממדינות אחת לכל יתרה מאות
רוסיה. עם כללי תאום תוך — מזרחית

 אם הצער, שלמרבה אלא לדבר. קל
 — לשבח וראוייה טובה היתד, דה־גול כוונת
 כלל. מעשיים היו איחוליו אם רב ספק
לרוסיה משועבדת המיזרחית •אירופה כי

לאמריקה משועבדת עדיין שצרפת כפי —
 מסתם מורכבות יותר הרבה בצורות —

צבאי־פוליטי. שיעבוד
 ויותר, שנה עשרים משך קיבלה, פולין
 אף על כיום, רוסית. תרבותית השפעה
שלטת והדתיים־הקאתוליים, הלאומנים מאמצי

 ובחלק בחינוך גמורה, כימעט רוסיפיקאציה
הפולניים. התרבות מן ניכר

ה לאירופיות, החזרה אפשרית כך, משום
 אחד,, מצד דה־גול על־ידי כל־כך מיוחלת

 אם רק שני, מצד הפולניים וד,לאומנים
 לגוש הימים, מן ביום תיהפך, אירופה
מ חלק אפילו, המקיף, — אחיד כלכלי
המיזרחית. אירופה ארצות

 או — למנוע דה־גול טרח בדיוק, וזאת,
 להפיכת התנגד כאשר — לעכב לפחות
 רק לא למעצמה המשותף האירופי השוק

פוליטית. גם אלא כלכלית
 אחדות על לדבר קל יותר הרבה מסקנה:

 להגשים מאשר אי־תלותה ועל אירופה
אלה. תהליכים

 דה־גול של ששאיפותיו שכדי מסתבר
 להסתלקותו לחכות יהיה צריך תתגשמנה,

עצמו. דד,־גול של הבמה מן

סי!
שפו♦

או
גלתי־שפוי

 הונג־קונג היתד, בשנים, עשרות משך
העמ סין הרחוק. המיזרח של שווייץ מעין
 שעל הבריטי הנמל באמצעות קיבלה, מית

 מאירופה לקבל יכלה שלא סחורות אדמתה,
 הטילו אותו החרם בגלל — ומאמריקה

ה לארץ היצוא על ומדינות־נאס״ו אמריקה
הכבירה. קומוניסטית

 לא בלתי־פוסק זרם קיבל המערב ואילו
שער־ בהונג־קונג שראו — פליטים של רק

 ידיעות של זרם גם אלא — יחיד מערבי
 בדרכים לייצא סין מתקשה אותו זהב, ושל

אחרות.
 העניינים התנהלו כך היטלו*. כטו לא
שהת כפי רבות. שנים הצדדים, כל לטובת

 נאצים בין המלחמה, בזמן בשוזייץ, נהלו
למערביים.

 והגגי־אלים היטלר שאפילו שמסתבר אלא
ש מה, צרה: בשעת להתאפק, ידעו שלו

מסין. לצפות אי־אפשר כנראה,
 שנאשר היה ברור הזמן כל משך כי
 המובלעת את לחסל קל לה יהיה תרצה סין

 זה שכאמור אלא אדמתה. שעל הבריטית
לה. כדאי היה לא

 של הקומוניסטים חידשו כחודש לפני
 שהנה ונידמה בהונג־קונג המהומות את מאו

פרזות. עיר להונג־הונג, הקץ מגיע
 מהונג־ ,עןתונאי השבוע כך על אמר
התר את הורג אינו שפוי אדם ״אף קונג:
ביצי־זהב.״ המטילה נגולת
 הסיני, הענק אם ברור לא שכבר אלא
 שפוי האדומים, המישמרות מדי את הלובש
לגמרי.

מכסיקו
מיגזר

הדבדגים
 קיימים אחרות, רבות ובמדינות בישראל,

 עד קיים, היה במכסיקו מינזרי־שתקנים.
הדברנים. מינזר שבוע, לפני

 של קאתולי מינזר זהו
העוסק, הבנדיקטינים, מיסדר

פסי־ בטיפול חודש, 18 זה
שב הנזירים כו־אנאליטי.

 האב של בראשותו מקום,
 יליד ),54( למרסייה גרגואר
מב־ נתינות שקיבל בלגיה,
מלחמת־העו־ לאחר סיקאית

 האחד מטפלים השנייה, לם
ב־ ביזזד, וכולם — בשני

ב־ המבקרים צאן־מרעיתם,
 מרגוע למצוא כדי מינזר

שלהם. לבעיות־הנפש ופיתרון
״הנזירים־הפסיביים״

ש הוואטיקן פירסם השבוע
 הקאתולים כל מרכז ברומא,
 על האוסר צחי כולו, בעולם
 ששמו — הדברנים מינזר

 מאריה מינזר הוא הרשמי
ב־ לעסוק — התחייה של

פסיכואנאליטיקה.
ול־ לדת מזיק ״הדבר
 התובע בצוו, נאמר כנסייה,״

בנייני־המיג־ את גם לעצמו
למרסייד, של רכושם ואת זר

וחבריו.
 התוזכח לא עצמו למרסייה

 הודיע זאת, תחת הצוז. עם
 ביקש הבנדיקטיני, המיסדר מן פורש שהוא

ה מן כ״נוצרי אותו שיקבל הוואטיקן מן
נזיר." או ככומר ולא שורה,

 הדברניים, הנזירים יתר עם עבר, אחר־כך
 ב־ לטפל ימשיכו שם — סמוכים לבניינים

 המכסי־ קורנאבאקה אזרחי של בעיות־הנפש
 לנזירים־הפסי־ הסתם, מן שהתרגלו, קאים
בסביבה. מוגדרים שהם כפי כיים,

ב״יטניה ,
 מה

 מותר
? לשוטר
 ישר, גאוות־בריטניה: הוא הלונדוני השוטר

 מכל ומהימן לשיחוד, ניתן לא בלתי־חמוש,
הבחינות.

 עם למעשה, האגדה. טוענת לפחות, כך,
מקב הלונדונית, אימפרית־הפשע התרחבות

 והסמים המוסר מיפלג של השוטרים רוב לים
שסטו אירע פעם ולא רציני: שוחד —

 מכות־ קיבלו עבריינים וסתם זרים דנטים,
 אלות של מזו נופלת אינה שעוצמתן רצח

 לונדוניים שוטרים מידי אחרות, משטרות
דווקא.

 שגם הוכח השבוע, אינטימי. חיפוש
 הבריטי השוטר אין המיני המוסר בתחום

כל־כך. נקי
הו לונדוני בבית־משפט העדים דוכן על
 או־פר נערת )19( פרובוסט מאדלן פיעה

)6 בעמוד (המשן

 של סרטו
פורמן קאדל

 ן1ני זוין
 03 נשוי
00309 סיון

נפש לבל שוו•□ הנוחיד•□

 6.00 — 9.00 ההצגות שעות השבוע
 ניכרת בהנחה כרטיסים מספר יוקצב הצגה בכל !צה״ל חיילי

״הסינרמה״ והנהלת ״קולומביה״ חברת באדיבות בחופשה, לחיילים
שלישי יום שני יום ראשוז יום

הנחה מיוחדת הנחה מיוחדת 'הנחה
מיוחדת לחיילי לחיילי
לחיילי גיטות חיל

הצנחנים השריון התותחנים

 מיוחדת הנחה
 בהצגה רק

 לחיילי ראשונה
האויר חיל

 מיוחדת הנחה
 לחיילי

 הקשר חיל
פללי וחיל

 גם יד,נו דלעיל בימים נקובים שאינם מחילות בחופשה חיילים +
הנחה כרטיסי של מצומצם ממספר הם

 הטינו! ש( 0נ1החסןהו על התוהחה סוטי ענק
~ /

חיפה חדש ערב תיכון
 והתרבות החנוך משרד בפקוח

521113 טל. 26 לוי שבתאי רה׳

תלמידים הרשמת
יב׳ יא׳ י׳ ט׳ לכיתות

בערב 7—5 השעות בין יום כל
מודרג לימוד שכר * חסך *

 תלמידי עם יחד בגרות בבחינות נבחנים תלמידינו
החינוך משרד שבפקוח בוקר ספר בתי

,,הנסיכים״ להקת
 אירופה (בארצות בחו״ל המוצלח מסיורה — ארוכה תקופה לאחר חוזרת זו, להקה

וסקנדינביה).
 שושן דני מולכו, משה שוהבני, אמיל עוז, בר שאול מהבחורים: מורכבת הלהקה

פליקס. מר הנהו האמרגן שרהבני. ויהודה
 ,1966 בשנת לגרמניה, ובבואם החוף״ ״נערי בשם הופיעו ,1965ב־ שנוסדה זו, חבריה

 מפוארים במועדונים הופיעו המערבית בגרמניה ישראל״. ״נסיכי השם את להם הדביקו
 קלוב סטאר ברלין, הוף, ליברפול המבורג, קלוב סטאר ברלין, קלוב, פני כגון:

ובדנמרק. בקופנהגן
ארצה. הגיעו שאף תקליטים ״דקה״ הנודעת החברה הוציאה מכן, לאחר

1567 הזח העולם


