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)7 מעמוד (המשך
 הקאתו־ חכנסייד■ בתוך הוויכוח, עתה הולל
 ומה מותר מה — השונים והמיסדרים לית

אסור?
 לנו שציווה מד, על תגובה רק לא ״זוהי

 לאבו־ האחות אומרת השני,״ הוואתיקן כנם
 שונים במוסדות כמורד, המשמשת רדט,

 עז לרצון ביטוי ״זהו קונטיקאט, במדינת
 הזמנים.״ אחר לפגר לא אחת כל של ואישי

 החדש הגל את לאבורדט הנזירה סיכמה
 רב זמן למחזור מחוץ ״היינו בכנסייה:

המצי העולם עם קשר לנו היה לא מדי.
 זמן- במשך לברר, נצטרך עכשיו אותי.

 להציע נזירה של באפשרותה שיש מה מה,
לד-׳״ להציע לעולם שיש ומה — לעולם

יוון
שחור

שחור הוא
 בעולם,״ עויינת לעיתונות זכינו ״לאחרונה

בשגרירות לעיתונות הניספח השבוע .הכריז

ופמאכסי כמיני נזירות
בקיבוצים כמו

 הכת החליטה כך, משום בוואשינגטון. יוון
 ליחסי סוכן לעצמה לשכור היוונית הצבאית

ציבור.
 מאס תו של האמריקאית חברתו זו תהיה

 גם בינלאומיים יחסי־ציבור העושה דיגן,
 קוקה־ המשקאות ולחברת טייס, לשבועון

 לשכור דיגן: של הראשון צעדו קולה.
 לוין, קארל בשם יהודי, ופירטומאי סופר

 שלו, הראשונה מסיבת־העיתונאים את שפתח
 שמלמד, אומר ״איני במילים: בניו־יורק,

״אבל — קומוניסטית היא מרקורי . . .
העסק!״ של הפאשיסטי ״הקצה

 זאת אומרת דווקא עצמה הצבאית הכת
אמרי שקומוניסטים טוענת גם היא בבירור.

 היזונים, הגולים תעמולת את מממנים קאיים
 מישטר־ נגד באמריקה נפשות, העושים
 הכת, דובר השבוע הצהיר היווני. הטרור
להזדהות: שסירב

ממ האמריקאית הקומוניסטית ״המפלגה
 את גם אלא מרקורי מלינה את רק לא מנת

 א׳) ביום לא (רק ז׳יל הבמאי היהודי, ,בעלה
מרקורי.״

ה ולזיהוי כאלו, אישיות להתקפות נוסף
המפ עם הכת נגד הנלחמים הימניים אישים

ה — ארצות־הברית של הקומוניסטית לגה
 — באמריקה מהוגן איש כל על שנואה

 את מעט להבריק ליחסי־ציבור הסוכן ינסר,
החומ הגנראלים של הדהוי הציבורי דיוקנם

 להפוך שאפשר בטוח ״אני מאתונה: סים
דיגן. סבור למדי,״ לסימפאטיים אותם

 היהודי־האמריקאי הפירסומאי לוין, ואילו
לה כשנתבקש מעבידיו. את מכיר הכת, של
ב משך האנטי״שמיות, הודעותיהם על גיב

כתפיו:
 מאנשי אחד שזהו ״כנראה אמר, ״נו,״

ראש!״ המרים העסק של הפאשיסטי הקצה
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