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 יכולתנו כמיטב נעשה
 מתאימות. הכרויות למצוא

 ידע לפי פועלים אנו
 וגרפולוגי, פסיכולוגי

ובסודיות. בהבנה
רמת־גן. ,2574 ד. ת.

גיל, לציין בול, לצרף
משפחתי. ומצב

בעולם
בדאזיל

אחרת השמדת־עם
 ״השמדת־ על מדברים הוזיאם־קונג אנשי
ויאס־נאם. נגד מבצעים שהאמריקאים עמים״

 את אחת, לא מאשימים, האמריקאים ואילו
מבו כשהם ב״השמדת־עמים״ הקומוניסטים

 מנת על — אתני קובץ או עדה אומה, ללים
 בברית־המועצות הפנימי המישטר את לחזק

העממית. בסין או
 שימוש דיבורי־סרק. — אלה שכל אלא

 בע־ חוקקו אותו מדוייק, במונח בלתי־נאות
 על־מנת משפטי־נירנברג, ערב לות־הברית

 לדון היה אפשר לפיו לסעיף־אישום, להפכו
ב חלקם על הנאציים פושעי־המלחמה את

והצוענים. היהודים השמדת
 כי נתגלה, השבוע שבטים. מחסלים

 ג׳נו־ מבוצע העולם של אחד בחלק לפחות
 של המקורי במובן — רצח־עמים — סייד

המונח.
 חסרת- השלווה, בבראזיל דוזקא זה היה

 בין החבוייה הבירה, בבראזיליה המלחמה.
 משרד־המשפ־ האשים העשירים, יערות־העד

 סעיף־חוק לפי אנשים כמאה הבראזילי טים
מישפטי־נירנברג. על המבוסם

נע ואנו בג׳נוסייד, אשמים אלה ״אנשים
 הצהיר השמדת־עמים!״ על לדין אותם מיד

שר־המשפמים.
העצו מאה השר: צדק התדהמה, למרבה

 דלא־ נכסים לתיוון־ חברות ופקידי בעלי רים,
 בהשמדה אחדות שנים מזה עוסקים ניידי,

האמאזונה. יערות בלב אינדיאנים, שבטי של
כ התחיל הכל ומגיפות. מיקרעים

 שכמה זרות, לחברות־השקעה נתגלה אשר
 במישקעים, בעולם העשירים האיזורים מן

החו בבעלותם נמצאים — ובמטעים בגומי
מדעת. נבערים שבטי־אינדיאנים כמה של קית

 שמרו חסרי־מגן: היו לא אלה ילידים
 השירות — הברזילאי ה־ס.פ.אי. אנשי עליהם
האינדיאנים. להגנת
ושותפי הזרים המשקיעים החליטו כן על

 סוכנים־ שלחו הם להתחכם: המקומיים הם
השבטים. את להשמיד החלו אשר רוצחים,
 להריסת בחומרי־נפץ, השתמשו כך לשם

הילי להשמדת במיקלעים, היעריים! כפריהם
אבעבו בהרכבת — ובעיקר הם; באשר דים
 חסרי־ באינדיאנים הקוצרות שחורות, עות

הביניים. בימי מגיפת־הדבר כמו העמידות
 לבירה, אבעבועות מיקרי הגיעו כאשר רק
 החלו המתרחש, את ה־ם.פ.אי. אנשי גילו

הסרסו מאה של למעצרם והביאו — לחקור
והרוצחים. רים

 אלה אם שגם הסיכויים כל קיימים אך
 תי־ לא להורג, יוצאו אף או לדין, יועמדו

שולחיהם. של האמיתית זהותם זזדע

איטליה
האפיפיור חשבון על

 של והאנטי־כנסייתי הפרו־יהודי במחזהו
 אומר המקום, ממלא הוכהוט, רולף הגרמני
 יותר דואג ״אתה לאפיפיור: הראשי הגיבור
 של חייהם על מאשר — כספיו על לשמור

רומא!״ של היהודים
 בגילגולים פעם, לא שהושמעה, מענה זוהי
הקאתולית. הכנסייה נגד שונים,

 ממלכת- כל ובעצם, — האפיפיור כי
ה הגורמים בין רק לא הם — הודאתיקן
 אלא האיטלקי, חצי־האי בכל ביותר עשירים

מיסים. משלמים ולא שכימעט אלה בין גם
 ,1929ב־ התחיל הכל נתן. מוסוליני

 השלטון בין השנים מאות בן הריב כאשר
לקיצו. הגיע הכנסייה לבין האיטלקי

 הבלתי־ או — הקדושה הברית את כרת
 הריק־ — נקודת־הראות לפי הכל קדושה,
 יסודות הנחת בצד מוסוליני. בניטו טאטור
 אז הניח האיטלקית, הפאשיסטית המדינה

הכנסייה. של לעושרה יסוד גם מוסוליני
 ה־ הממשלה מן אז קיבל הקודש כס כי

 מיליון 350ל־ לקרוב השוזר. סכום פאשיסטית
 בשוזי שונות, ומניות — ישראליות לירות

ישראליות. לירות מיליארד
 על־ידי האפיפיור בשביל הושקע זה כסף

 כגאון שנתגלה נוגארה, הקאתולי האדריכל
הי לא שושלת־רוטשילד אף אשר פינאנסי

בו. מתביישת תד.
 אגדית, כלכלית אימפריה הקים נוגארה

 גם היום עד נהנית רוזחיה כל על שנוסף
 לשלם חייבת היא אין יוצאת״דופן: מסגולה

מס־הכנסה. פרוטה אף
 מדי גדלה שההשקעה כיוון |ח.5י פארטי

 וקאתולים — האיטלקים שכל וכיוון שנה,
לכמו להם אשר מכל מנדבים — רבים זרים

 עושרו גדול מה יודע איש אין ולכנסייה, רה
האעיפיור• של

או מאזן מפרסמת הכנסייה שאין עוד, מה

8

פאולוס
כסף הוא כסף

 רק והוצאותיה. הכנסותיה על דין־וחשבון
 במעט רומז טקסי־הכנסייה של הכביר הפאר

לאשורו. הכנסייתי הכלכלה מצב על שבמעט
וקבע: האיטלקי בית־הניבחרים בא עכשיו

 בכלכלת הקדוש השחור לשוק קץ לשים יש
 קולות, 13 נגד השמאל קולות 17ב־ איטליה.

 על־ידי שמונתה ועדת־החקירה רוב הצביע
מיסים. לשלם האפיפיור על כי הפארלמנט,

 מייד ״נתחיל פארסי: שר־האוצר הצהיר
בגבייה.״
להיל הכל ״נעשה חוגי־הוזאתיקן: תגובת

 הכל, ככלות זו. בלתי־אנושית בהחלטה חם
ה השלטונות עוד חוקקו בארץ־הקודש אף

למיני הכנסיות את הפוטר חוק, עותומניים
רכושן!״ על כלשהו מם מתשלום הן

 בנצרת בירושלים! — הזה היום עד ואכן,
 חייבות הכנסיות אין — יפו—בתל־אביב או

 הנימוק אך מס־עירוני. או מס־הכנסה לשלם
 מתכוון הוא פארטי: השר על השפיע לא

 ,1968 משנת־המס החל לגבות, הרצינות בכל
לשנה. מיסים לירות מיליון 200כ־

ספרד
הטוריסטים מרד
 מלחמת־האזר־ שבעיקבות שנה 25 משך

בדמ שרוייה פראנקו של ספרד היתד, חים,
בפולי מתעניינים לא ״אנחנו ברזל: של מה

ה כל של המיידית תגובתם היתד, טיקה!״
 אשר אנשי־הכמורה או הסטודנטים פועלים,

 על מבליגים הם כיצד זרים על־ידי נשאלו
הקאתולית. והכנסייה הצבא של הדיקטאטורה

 חלק במלחמת־האחים, איבדה, ספרד כי
 ניספו מחרידה, בהקזת־דמים מנעוריה: ניכר

 הפאלאנחה, של ובתאי־ד־,עינויים — בקרבות
 מתוך חושבים כמיליון — שלאחריה בשנים

מיליון. 25 של כוללת אוכלוסייה
 שנים חמש לפני העולם. את להכיר

תנועת־ד,תיירים. משהו: לזוז החל
ובעיקבו־ — המערבי העולם משהו: ועוד

 קשרים קשרו — הסובייטית רוסיה גם תיו
 הדיפלומאטיים בצינורות או פראנקו, עם

בדרכי־מיסחר. ואם
האמריק ולצבא לצי בסיסים סיפקה ספרד

 חדד הנופש העולם יותר: חשוב אבל איים.
 הכלכלית רמתם שבגלל והספרדים, לספרד,

לה החלו החוץ, מן מנותקים היו הצמוקה
העולם. את כיר

 ליבראליזציה מסויימת, הרגעה באה כך
 נידונים ואנשים נפסקים כשד,עינויים יחסית,

פו בריחה על עבודת־פרך שנות לחמש רק
אחד. ויום שנה 21 במקום — ליטית

 ה- התרופפות ? סטודנטים נגד צכא
 חדש דור של וצמיחתו — הכפייתית מיסגרת
 מתח הולידו — בפוליטיקה מתעניין שדווקא

מחודש. מדיני
 בתוך רבגונית: אופוזיציה התפתחה אט־אט
 אנטי־פא־ אירגוני־קאתולים בצורת המישטר,
 אגודות־ בצורת — באוניברסיטאות שיסטיים;
וכ סוציאליות; אפילו שמאליות, סטודנטים

 האנאר־ ספרד של בדורות־העבר כמו מובן,
 בלתי־ אירגוני־פועלים בשלל — כיסטית•
חוקיים.

 סגן־ פראנקו, של יורשו הצהיר השבוע
בלאנקו: קאררו לואיס והאדמיראל הנשיא

ה האיגוד היה מלחמת־האזרחים לפני *
בספ ביותר החזק — האיארכיסטי קצועימ

ובטולס. רד
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