
בעולם
איטליה

רומא
וירושלים

 חיי־ כי להתלונן, מעז ישראלי כאשר
 של הבלעדי לשלטונם הופקרו שלו האישות
 הדתית: הכפייה חסידי לו משיבים הרבנים,

ל בכלל אי־אפשר שם באיטליה? זה ״ואיך
התגרש!״
 בקרוב: תחוסל זו טענה כי נראה, השבוע

ה בית־הנבחרים של והמשפט החוק ועדת
גירושין. להתיר הצעת־חוק אישרה איטלקי

נק שנים, שלוש לפני שהועלתה ההצעה,
 אישורה אחרי עתה, תירוצים. מיני בכל ברה

 שם המליאה. של לאישורה תועבר בוועדה,
 וה־ הסוציאליסטים בתמיכת רוב, לה צפוי

ה שותפתם נגד שהתלכדו — רפובליקאים
 הנוצרית־הדמוק־ המפלגה בקואליציה, גדולה

ראטית.
 הארוכה? מתרדמתה הוועדה את עורר מה
ה הבישופים קונגרס של הודעה זו היתר,

 והחליט השבוע, ברומא שהתכנס איטלקיים,
חברי הגירושין. באיסור להמשיך יש כי

דוולין ״כ ח
״אינדיאנים כמו ״צורחיט !

ב התערבות בכך ראו בית־הנבחרים ועדת
 מהצעת־החוק האבק את ניערו ענייניהם,

מ הדת להפרדת מחודש תוקף לתת כדי
המדינה.

אולסטר
 דאדק דאן
ת ידי הא

 22ה־ יום־הולדתה את חגגה דוולין ברנאדט
 היא לפניה: זאת עשתה לא אשד, ששום כפי

 בבית־הנבחרים שלה נאום־הבכורה את נאמה
הבריטי.
מאיר הח״כ של להופעתה שציפה הבית,

 שהוט־ ,הנבחרים מלא. היה הצפונית, לנד
ופרו קאתולים בין ממהומות־הדמים רדו

לדב בדריכות ציפו אירלנד, בערי טסטנטים
 מטר), 1.52( נמוכת־הקומה הצעירה של ריה

ה והשיער הכחולות־אפורות העיניים בעלת
 נבחרה, היא כי כתפיה. על הגולש חום

 החזית של כמועמדת קודם־לכן, שבועיים
המתקוממת. הקאתולית

 אחר נציג עמד הנואמים דוכן על לפניה
ה בן צ׳סטר־קלארק, רוברט אירלנד: של

 ברנאדט. התקוממה שנגדה השמרנית, אצולה
 לוב־ העיר מראה את תיאר אוכספורדי בניב

ש השבוע של ליל־הפרעות אחרי דונדרי,
איש. ממאתיים למעלה נפגעו בו עבר,

 ניגשה כאשר שטויות:״ דיבר הוא
 היו״ר לה הושיט הנואמים, דוכן אל ברנאדט

 אותה!״ נשק אותה! ״נשק ג׳נטלמנית. יד
 הצוהל: הבית אל פנה היו״ר הח״כים. צעקו

לקנא!״ לבית מרשה ״אינני
הש — פה פצחה שברנאדט ברגע אבל

 פתחה. קודמי,״ לדברי ״הקשבתי הבית. תתק
שטויות!״ דיבר ״הוא
 בליל־הדמים. בלונדונדרי היתד, היא גם
ה המצב את מלמעלה לסקור כדי לא אבל

ראיתי באריקאדות. להקים ״עזרתי עגום.
ד (המשך )8 בעמו
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רוה 05111:1כריכות
 הזה״ ״העולם גליונות את לפרוד המעוניינים קוראים

 שברשותם, הגליונות את להביא יכולים ,1968 שנת של
 תל־אביב, ,12 קרליכך רחוב הזה", ״העולם למערכת

.4.5.69ה״ ראשון מיום החל
 חדש כרך ל״י, 10 תמורת במקום, יקבלו הקוראים

מובן.
ל״י. 1.30 לשלם יש חסר בליון בל עבור

פיע ו ה
של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאון" של ,,יומנו

 הספרים חנויות בכל להשיג
ל״י 4.30 המחיר


