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— בענניםוגנחה נשיקה
 אפשר אם

ם להרי  המנחה נראה — לעננים כזה מישקל '
תן, דודו תיה כשהנסיכה דו עליו. התלבשו וסגניו

ב ההכתרה. בנשףגדור יאוש
ם בלילה, אחת  ביו

עו שישי,• פי  ויאיר מסינג דני דגן, צילה הו
ספסל. על יושב ייאוש בתוכניתם קלינגר
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מן, ד רי פ בלונים. של בים שימחתה, ברוב חני'
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התזמורת. נגינת לקול בלהט רוקדות
 ישראל שופטים בניצוח — ההכתרה טכס

 מנהל ריפמן,• יעקב טבריה. עיריית חבר גור,
 עדה העיר. מהנדס וימר, פנחס גני־חמת.

 לשעבר• רכזת סקייק, ומתי רוקחת. ברנרד,
רגון של ת אי  ב־ הסתיים — עובדות אמהו

הכינרת. לנסיכת פרידמן חני של הכתרחה
 הוכחה סיפק בבוקר שבת של זה נסיון
מוצד אכן היתה המלכה בחירת כי נוספת

מ היחידה היתה היה הכינרת נסיכת קת:
בסקי. כמבינה שנתגלתה היפהפיות כל בין
 יהודית נבחרה חני של הראשונה ג?יחה0ל

 ששירת נורווגי, או״ם קצין של בתו גוזלן,
 נקראה עדיין שאז יהודית, בארץ. בזמנו

 סיים כאשר בישראל. התאהבה כריסיטן,
מש עם לנורווגיה וחזר תפקידו את אביה

 לישראל, חזרה הצעירה, שם התגיירה פחתו,
עין־גב. -לקיבוץ נכנסה

המורם צמד
כ׳ לכלל

אף על

 הצופים אלפי את נונ״סטופ, בידרו, אשר האמנים בין
ת שבאו  נאמנה הנוודים. צמד גם היו ההכתרה, בנשף לחזו

הי להימשך, חייבת ההצגה שי ביום זהבה, הנוזדת, הופיעה מה, וי  בערב, השי
ביוטיקה. בכדורי מלאה וכשהיא .מעלת, מעלה עלה וחומה קודחת היותה אנטי
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| _ | | | ( ה חברת מנהל [
ה את מכתיר סיטיזן, שעונים

ת ראשונה סגנית גוזלן. יהודי

היונ מגרנה
של רת

במיוחד
 הלנה חברת

כדי לטבריה

ת יוצגה |  על־ בתחרו
 המאפ־ דניאלה, ידי

 נשלחה אשר רובינשטיין,
המועמדות. את לאפר

דויד ג״ג׳
 עליה מגור,

העכבישים,

 בפעולה המלהיב הזמר
פון על  אל- הספינה סי

 תזמורת ברקע: הבחירה. טקס נערך
ם שזכתה ביפופ״סד. ראשון במקו

!

במדינה
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כא ביותר תשמח לא הממשלה ראש גם

 המשתייכים סטודנטים כי לה ייודדע שר
 כל שללו ההתנחלות, נגד יצאו. למפלגתה

 הצעה כדי עד לכת שהרחיקו ויש סיפוח,
ירושלים. לבינאום
 הבינלאומי בקונגרס אירעו 1 אלו דברים

 שננעל — הווג׳ס היהודי הסטודנטים של
 גלוי קרע של בסימן בערד, כשבועיים לפני

מחו״ל. לעמיתיהם מישראל הסטודנטים בין
ב להתנחם עשויים וגולדה בגין אולם
ה מפי שנשמעו הסטייה גילויי כי עובדה
 הצעות למעשה, היו, הישראליים נציגים
 חריפות החלטות לרכך רק שנועדו פשרה
מחוץ־לארץ. הנציגים .על־ידי שהוצעו יותר

הו לא הפשרה והשמצה. השתקה
בי המותחות בהחלטות ננעל הכנס שגה.
מ על חריפה קורת

יש ממשלת דיניות
ביו הקיצונית ראל.•

שכר זו היתה תר
ה זכות את כה

 הציונות של קיום
ה ביישות בהברה

פלשתינאית.
הישרא העיתונות

 לעטוף ניסתה לית
במע אלו ׳'החלטות

מ השתקה של טה
ו סילוף או חד

מאידך. השמצה
 הופתעו. לא אנשיו שתק. משרד־החוץ

 העיניין מכל באמת שהופתעו היחידים
הישראליים. הסטודנטים דווקא היו

 אריה מתוודה ״כזיז״. קריאות מטר
 מפלגת של תא־הסטודנטים חבר עזריאל,

או מטעם כמשקיף בכנס שנכח העבודה,
תל־אביב: ניברסיטת

 מיפנה. נקודת עבורי היווה ״הקונגרס
 בעיניים ישראל על להביט התחלתי לפתע

 עניינית ביקורת שמעתי לראשונה אחרות.
ל החרדים יהודיים צעירים מפי ומשכנעת

 אמת של שמץ אין ולגודלה. המדינה דמות
 על אנטי־ישראלי, הוא החדש שהשמאל בכך

צעי פגשתי בוועידה. שהיה זה לא פנים כל
נלה כולם — ארצות ושלוש מעשרים רים
הישראלי. לעניין בים

האר הסטודנטים התאחדות של ״האסון
 בירושלים המקומיות האגודות ושל צית
 פעילי ידי על נשלטות היותן עובדת היא

 קיצוניות אלה גילו למשל בכנס גח״ל.
 כלפי זלזול, של יחס אף ולעיתים נלהבת,

 משה ההתאחדות, כשיו״ר מחו״ל. האורחים
 לסטודנטים קרא איש־גח״ל־מוצהר, עמירב,
 מביעים שהם לפני לתעלה לרדת הזרים

בוז. של זועם במטר נתקל דעתם, את
 תגיע שישראל תהיה זה מכל ״התוצאה

 הסטודנטים ארגוני מכל שיזרקוה למצב
כאלה. קיצוניים טיפוסים בגלל בעולם,

 החלטות כשמתקבלות מתפלאים אחר־כך
 אפילו השוללות חריפות אנטי־ישראליות

 הגיע מדינח־ישראל. של קיומה זכות את
ה א״י אנשי רק לשלוח שיפסיקו הזמן
בחו״ל.' לקונגרסים שלמה

 היתה הפוכה ללקלקנות״. ״התנגדתי
 ה־ האגודה יו״ר קליינר, מיכאל של דעתו

 לקו שהתנגד — ואיש״גח״ל תל־אביבית,
א שגילו ה״פשרני״

ל מעמיתיו חדים
הישראלית, משלחת

הם: גם גח״ל אנשי
 להורדת התנגדתי ״

ולגי־ ,לכניעה הראש,
ק־ הצהיר. קקנות,״

 אף מוכן היה ליינר
ה עם גלוי לקרע

 היהודיות משלחות
ש ובלבד מחו׳׳ל,
 השקפותיו יתקבלו

מג הוא אותן —
ש כ״ההשקפות דיר
 שרוב משוכנע אני

 בהן.״ ודוגל מחזיק הישראלי הציבור
 את לרכך ניסה עעמו קליינר גם אולם

״יש הזרות: המשלחות אנשי של ההתנגדות
 הזה והעולס שי״ח אנשי גם בישראל נם

ל ־בדברו אמר בהשקפות,״ אליכם הקרובים
 לא חלוקות. בישראל **הריעות הכנס. באי

 כמוני.״ חושבים כולם
 הרע ■הרושם לתיקון עזרו לא אלו מילים

הש א״י אנשי של קיצוניותם שהשאירה
 לא הישראלית במשלחת כי והעובדה למה
 נזק גרמה השלום, ממחנה סטודנט אף נכלל
להעריך. עדיין מוקדם היקפו מלוא שאת

מה נח״ל לפרישת קזים הקונגרס *
ת הישראלי ול״כן־ ממשלה רוג׳רס. לתוכני
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קלייגר

עזריאל


