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 בתמונת נזירה, בתלבושת 43ה״ בת ורוניקה, 1ךך מ
 עד יחד, הזמן בל היו והבת האס דרבון. 11^11

ביחד. ומתו גרו נסעו, הן חייהן, של האחרונים לרגעים

 עימן לקחו סוד איזה השלווה. את והפר
לקבר? הנזירות שתי

 הרבים המבקרים שבין הטוענים יש
 אנשי גם נמנים המינזר, את הפוקדים

 והרומניים. הסוביטיים, שרותי־הביון
 המבקרים רומניים כמרים שני פגשתי
 מייצג מהם אחד במקום. עכשיו

 הכנסייה של המישלחת את בירושלים
הרומנית.

 של שרציחתן חושבת המישטרה
 בעקבות באה הרוסיות הנזירות שתי

 הכמרים בכנסיה. פנימיים סיכסוכים
 האדומה, הרוסית הכנסיה מישלחת של

 הוא הרצח וכל. מכל זה רעיון דוחים
 של הדת באנשי בהתגרויות נוסף שלב

 לטענתם טוענים. הם הרוסית, הכנסיה
 התחילו במינזר, ההצתה נסיון אחרי

 לחדור ניסו למינזר, להתקרב צעירים
 גם המיבנים. על אבנים והשליכו פנימה
 ואז איש. המישטרה תפסה לא הפעם

הרצח. בא
 דרכונים בעלות כולן הן הנזירות

 מאוד, צעירות הן מהן אחדות רוסיים.
 עיניים לבנות, פנים פחות. ואף 20 בנות

במיוחד, יפות מהן כמה כחולות.
 אינה האדומה הרוסית הכנסייה

המהפכה לפני עד עושר. סימני מגלה

 רק בירושלים היתה הקומוניסטית
 המהפכה אחרי אחת. רוסית כנסיה
 את רוסיה את שיצאו הרוסים הקימו

 מרכזה שהיום הלבנה, הרוסית הכנסייה
 לפי נמצאים כולו בעולם בניו־יורק.

 המשתייכים איש מיליון 3כ־ האומדן
 מוגזם. כנראה זה אומדן אך זו, לכנסייה

 הלבנה הכנסיה נמצאת בירושלים
הקבר. כנסיית באזור

 הכנסייה המכונה השני, הפלג
 ברית־המועצות, בתוך הוקם האדומה,

 גילו החדש המישטר כששילטונות
 את לגמרי לדכא באפשרותם שאין
 הקומוניסטי המישטר במדינה. •הדת
 לתמוך והתחיל האדומה, בכנסייה הכיר

 זו היתה כספית. מבחינה לה ולסייע בה
הלבנה. בכנסייה להילחם הדרך

 וההטרדות החדירות ההצתה, נסיון
 אנשי נגד ישראלים צעירים של

 כולם — הרצח גם ועכשיו המינזר
 האדומה. הכנסייה בשטח דווקא בוצעו

 ואנשיו פאנטלימון הארכי־מנדריט
 קנאים של פרובוקציה שזו חושדים

 המבקשים ישראליים, לאומנים־דתיים
 קשריה בגלל האדומה בכנסייה לפגוע

ברית־המועצות. עם ההדוקים
■ זוהר מרסל

בעיסנות באח הרוסיות הנזיוות י-
ראש 1 בכנסיה. 1 פנימ״נ ס1 ס נ סי

 טענה דוחה הרוסית הננסיה מישלחת
- עו״ו התעלומה ונר. מכל זו ה אר ש  נ
הרוסיות? הנזירות שתי את רצח ג׳

שת■ שו שרציחתו חושדת המישטרה

השני. ליד אחד ארון־מתים |ך|¥1\| 1||ך|
וורוניקה, ברברה והבת, האס 111^111 11111
בעין־ הרוסית בכנסיה השבוע שנערך ההשכבה בטקס

 הרומנית המשלחת חבר הכמרים, אחד בתמונה כרם.
 אנילי מימין: בתמונה הטקס. את מנהל (מימין)

ההשכבה. בטקס הפינלנדית, הקונסול האולינן,




