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 ־! נוסעים 948 הספינה, : חזק זעזוע

ת קפץ קאשימה, ריזו  ממקומו. בז
 1 לא ושבדרף־נם כתפו על תלוייה

 הספינה נוסעי בהמוניהם קפצי
 מתאיהם, לצאת הספיקו שלא רבים

- קשרים 10מ־ למעלה של במהירית

ך3 ה־ אנשי פרון, חואן הרודן תומכי |1|
* י י למרותו, הכפופות המקצועיות אגודית "

 הקאתולי הבישוף ארמון על הסתערו
3 ■ עליו להניף כדי איירם בואנום של 0 ל

* * * * נקמת זאת היתרי הלאומי. הדגל את *
זו"— חג שניצלו הפנסיה, באנשי ההמיניס "1"י

 אחו במקום והורידו המשטר נגד גדולה להפגנה דתי
הלאומי. הדגל את

 כאשו שביעות, כמה לפני התחיל הגדול המשבר
 הקמת על והחליטו דתיים עסקנים מאות כמה התאספו

 במיוחד. כחשובה נראתה לא זו מפלגה חדשה. מפלגה
 ולתמיד אהת לחסל השעה שהגיעה החליט פרוז אולם

 של הפוליטיים בחיים להתערב הכנסיה שאיפת את
מדינתו.

במדי הקאתולית לכנסיה יש ארגנטינה, ־קת ח לפי
 היהודית הרבנות לזכויות בדומה מיוחדות, זכויות נה

 מן הדת את סיף סוף להפריד החליט פרון בישראל.
 הדתי. הגוש נגד אדירה בתעמולה ופתח המדינה

 בלתי־חו־ לילדים שוזיון־זכויות נתן שלי הפרלמנט
ל איפשר בתי־בושת, של הקמתם את התיר קיים,

שין. ראשונה  בפולחן פתחו הממשלה נאמני גירו
הדיקט של המנוחה אשתו פרוז; אויטה לכבוד דתי

 והתחרתה הקדושה״ ״אויטה עתה שנקראה טור,
הכנסיה. של הקדושה בבתולה

 מרידה על חיל־הים כשהכריז לשיאו הגיע המשבר
 במרכז בית־הממשלה את להפציץ מטוסיו את ושלח

 במרידד נהרגו איש מאות מארבע למעלה הבירה.
 רוב כי כשנתברר והתמוטטה, שעות חמש שארכה

 ברחו, המירדים ראשי לפרון. נאמן נשאר הצבא
מאחוריו התלכד עוד העם רוב המנצח. נשאר ופרון

 טרם האפיפייר ס. פי. במאמצי החל זאת בכל פרון
 אולםיפרו! הדיקטטור, על שהטיל החרם את ביטל

 למחרימו. השבוע שלח לכת׳ להרחיק לא כנראה החליט
הולדתי. ליום ברכה 12,־ד פיוס

 העונה מסמר
בארצו האמנים

1 בינלאומיות,
 ב הגד!יל הקירקם של החדשה תוכניתו של הבכורה הצגת

 במיון נצבע גופו שכל בהם הראשון שעל פילים, 51 של
 ש שירתה ואת הני, סוניה של הקרח על החלקה גם כללה

התגרשה ממנו רימאגיו, ג׳ו בעלה עם משותפים לחיים וכן

 על בלוויה. להשתתף לנשים אסור המוסלמית, המסורת לפי י ז(;ציו של מותו
 הסורי הרמט״כל סגן מלכי, עמאן משפחת בנות המתינו כן 1

 את מובילים המטה קציני את לראות ביתן, גזיזטרת על
 שישקלי. את שהניפה הצבאית ההפיכה של העיקריים המתכננים אחד היה מלכי לקבורה. מלכי של ארונו

הרחוב. אל עצמן להטיל מנסות הלוויית, בשעת הנרצח של אחותו ולידה (שמאל) ארוסתו : בתמונה

□ טד טדו ב □ באי *רו
 ממנו חלק אותו או — הישראלי הקהל יחזה הבא בשבוע
 קב־צות בין ■ המהוללת של בהופעתה — כרטיסים שישיג

 למעשה, גלובטרוטרס. ההארלם בעולם, המקצועיות הכדורסל
 אין יכ אף _ ממש ספורט איננו זאת קבוצה של משחקה
 יותר דומה היא לנצחה. שהצליחה כדורסל קבוצת בעולם

 להבטיף נוהגים הגלובטרוטרס משעשע. מוקיונות למעשה
 הדעת, את מניח נקודות הפרש משחק כל בתחילת לעצמם
 הכדור להשחלת הזמן עיקר את מקדישים הם מכן ולאחר

 תוך ליד מיד והעברתו החילצה תחת הסתרתו רגליהם, מבין
 טאטום ״גוז״ הוא הלהטוטים כוכב מסחררת. עיניים אחיזת
 הלהקה של דמותה מעצב הפעם. בא שאינו (ימין) הענק

 סאפירשסיין, (״אייב״) אברהם הוא שנה 27 זה ומנהלה
 קבוצת גם ללהקה נלווית לונדוני. חייט בן יהודי

 מלכת בתוכה התוכנית, את המשלימה ובדרנים קירקסנים
משמאל). (למעלההאוואי של היופי




