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במדינה
חוץ יחס•

דיזו1י3י3והא האפיפיור
אינם וגוררה פאודוס
דשם דמעות. יבודים

נפגשו•* מה
 הקאתולים כל בראש עומד האפיפיור

בעולם.
ה ממשלה בראש עומדת מאיר גולדה

בעולם. היהודים כל את לייצג מתיימרת
 אומרת כך לטעות. יכול אינו האפיפיור

הכנסייה. תורת
 בכך לטעות. יכולה אינה מאיר גולדה

בעצמה. משוכנעת היא
 הפרדת .בעיקרון מכיר אינו האפיפיור

 באד־ לחסלו ומבקש המדינה, מן הדת
צות־הבדית.

זה, בעיקרון מכירה אינה מאיר גולדה

 החדשה כשאירופה במרחב, מדיניות
 ו־ ארצות־הברית עם להתחרות מנסה

 על האפיפיור מודיע ברית־המועצות,
 ומסוגל המעוניין נוסף, ככוח קיומו
 תוך — השלום בהשכנת תפקיד לשחק
לעצמו. מדיני רווח השגת

 זו, מבחינה יותר. חכמה כנפייה
 יותר הרבה הקאתולית הכנסייה חכמה

הקומו הכנסייה המודרנית, ממתחרתה
 כ־ לה יש הכל, ככלות אחרי ניסטית.

ה מהאפיפיורים יותר שנות־נסיון 1900
אדומים.

יש עם הגשרים את שרפה מוסקבה
 לגבי חוסר-אונים עצמה על גזרה ראל,

 לעומת רומא, תיווך. של אפשרות כל
 גשרים לה שיש השבוע הפגינה זאת,

 מסוגלת ושהיא הכיוונים, לכל פתוחים
בשעת־רצון. לתווך, בהחלט
ה בספר חדש פרק יירשם אם ספק
 אולם וירושלים. רומי יחסי של עתיק

ב־ וזוהי, — פתוחה נשארת האפשרות

ומבקרת האפיפיור
למי? יד נותן מי

בישראל. הגשמתו את ומונעת
 לקידום בפוליטיקה משתמש האפיפיור

דתיים. אינטרסים
 לקידום בדת משתמשת מאיר גולדה

- פוליטיים. אינטרסים
הז על ההודעה וכירעם. ירושלים

 באה האפיפיור אצל לביקור גולדה מנת
לכל. גמורה כאפתעה

בא? זה מה לשם
 פאו־ הביקור. נועד א ל מה לשם ברור

 להגיע כיום יוכל שלא יודע השישי לוס
ב ממשלת־ישראל עם כלשהו להסכם
 הכנסייה את המעניינת 1 מס׳ שאלה

 האפיפיור ירושלים. של מעמדה בארץ:
 בילעדי. ישראלי לשילטון מסכים אינו

בסטא שינוי לשום מסכימה אינה גולדה
בילעדי. ,ישראלי שילטון שהוא קוו, טוס

 ביר־ הכפרים כמו קטנה בשאלה אפילו
 למרותו כפופים שתושביהם ואיקרית, עם

להס תיקווה :אין האפיפיור*, של הדתית
 את האפיפיור העלה בכלל אם כמה.

 בוודאי — בספק המוטל דבר — הבעייה
בת־שיחו. אצל אטום בקיר נתקל
? התרגיל מה לשם כן, אם

 רא- בין מיפגש כל העונה. פתיחת
 מדינת־ ראש הוא (והאפיפיור שי־מדינות

 על נוסף הוואתיקאן, קריית הסמלית, הננס
 תועלת בו יש הכנסייה) ראש היותו

 בפירסומת, זוכים הצדדים שני הדדית:
האישי. מעמדם את מחזקים

האפי עם הפגישה כדאי. זה לגולדה
 לחפות יכולה איטליה, ראשי ועם פיור,

הפרו ביקורה של החמור המישגה על
 תחזק היא הנדון). (ראה בצרפת בוקטיבי

 ישראל, של 1 מם' כשגרירה מעמדה את
 ונותנת הנושאת ללא־תחליף מדינאית

העולם. ראשי עם
 ראש- כי יותר. עוד כראי זה לאפיפיור

 שהוואתיקאן להוכיח מעוניין הכנסייה
 בכל, ידו אשר מדיני, כוח עדיין הוא

עצמאית. דיפלומטיה והמנהל
יוזמות של החדשה העונה פתיחת עם

 נפרדת כת מארונים, הם בירעס בני *
 איקרית בני האפיפיור. במרות המכירה

 נפרדת כנסייה יוונים־קאתולייס< הס
האפיפיור. מרות את היא אף שקיבלה

 ישוע של ממלא־מקומו כוונת דיוק,
המכו הדייג, שימעון של ויורשו מנצרת,

פטרום. נה

טחזן בי
חקירה דרושה

 שעונו מועכים הנאשמים
 ינודה מוסמכת חקירה רק

זו טענה דהפריך
 האחרונות בשנים שנעשה מעשה שום

 כללית כל-כך התנגדות במדינה עורר לא
ל המייוחסים המעשים כמו ומאוחדת,

 עם פעולה ששיתפו היהודיים, צעירים
המדינה. לחיסול הלוחמים הפידאיון
 זו כללית להסכמה נתלוותה השבוע

אי-נוחות. של הרגשה
יהו הקבוצה, חברי נגד הופעלו האם

 ולחץ עינויים של שיטות וערבים, דים
 או שעשו במעשים להודות כדי גופני,

עשו? לא
 הראשון הפירסום אייכמן. שד התא

 אברהם מרק״ח, חבר־הכנסת מפי בא
 עם נמנה ליבנה, רם שבנו, לבנבראון,
 ערבי עם שנפגש הודה ליבנה העצורים.

 ידע שלא טוען אך ירושלים, ממיזרח
 שדותי-הביטחון סוכן. הוא האיש כי

ש היטב ידע שליבנה להוכיח מבקשים
הפידאיון. שליח היה האיש

 ג׳למי בנו״בכלא אצל ביקר לבנבראון
 בשעתו הוחזק בו המקום — יגור ליד

 בסימני- הבחין לדבריו, אייכמן. אדולף
 הדבר. לפשר שאלו בנו, בפני כווייה
 במכות- עונה שהוא הבין הבן מדברי
 בנו- התנהלה שהשיחה מכיוון חשמל.

 יכול לא מייד, שהפסיקוה שוטרים, כחות
בבירור. להמשיך הח״כ היה

 מיב־ לבנבראון הריץ ומודאג, מזועזע
 העינויים. על התלונן לשד-המישטדה, תב

 נוספת הזדמנות לו היתה כאשר אולם
 לבית־ הובא כשזה בנו, עם לדבר

 לו נתברר מעצרו, להארכת המישפט
)18 בעמוד (המשך
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