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זכויות
 מיליון ארבעה מבין אלפים עשרות כמד,
 שעבר בשבוע ניסו הונג־קונג, של הסינים
חו לפי שנה. בשלושים הלוח את להקדים

 בין שנחתם שנים ותשע לתשעים החכירה זה
 בריטניה חייבת ,1898 בשנת לסין בריטניה
 הונג־קונג של רובה את 1997 בשנת להשיב

 פתחו הסיניים המפגינים לסין. )12 חלקי 11(
 צודקות כלכליות בתביעות הפגנותיהם את

 למולדת שיבה יותר, או פחות לבסוף, דרשו
לאלתר.

 בעניין התער״בו פקינג שלטונות כאשר גם
 התוקפניות, מדרישותיהם הבריטים התעלמו
 יותר לסינים יהיו לא להבא שגם הבהירו
 כיום: להם יש מאשר בהונג־קונג זכויות
 הרשאים העירונית במועצה חברים שמונה
ה איסוף — בלבד נושאים בשני לעסוק
חדשים. לרחובות שמות ונתינת אשפה

 של המתעלמת התגובה וחיטה. מים
בי פשוטה: עובדה על התבססה הבריטים,

 כי אם בריטית. להונג־קונג סין זקוקה נתיים
 סין של הטוב ברצון בהרבה תלוייה המושבה
הי מסין חופשית מים מכירת ללא (למשל:

 את לקצב הבריטית מושבת־הכתר צריכה תד,
 במושבה המקיימת טין, ■הרי מי־ר,שתייה)

ו סופרמרקטים מלונות, בנקים, של רשת
 לאוצרה מהונג־קונג מעבירה אחרים, עסקים

ו לפחות דולאר מיליון 600כ־ שנה מדי
 מקנדה חיטה לרכישת חיוני הוא זר מטבע

 על הנמצאים סינים מיליוני עבור ואוסטרליה
הרעב. סף

 קר־רוח הוא כמה עד להוכיח כדי כאילו
ה המימשל מצא הסיניים, האיומים לנוכח
 הלכה השבוע דווקא לפסוק לנכון בריטי

 בהונג־ בתי־המשפט את שהטריד בנושא
ו מעמיק שיקול אחרי שנים: זה קונג

 למסקנה, מלכותה הוד שופטי הגיעו יסודי,
 בהונג־ גם השכיח הסיני המוסד לפילגש, כי

 ל; כמו משפטיות זכויות אותן אין קונג,
אשה־הרעייה.

הברית ארצות
ם ת ס

ת הגו התנ
מטורפת

 עשר לפני פיתחה, שברית־המועצות מאז
ה ראשי לו שנקבעו סודי כימי חומר שנים,
האמרי הצבא מדעני התחקו ב״ז* תיבות
הו הם החודש זד״ חומר שורשי על קאיים
 מתוך — אותו לייצר בידם עלה כי דיעו

צמחים. תמצית
 לתכונות דומות שתכונותיו חומר זהו
 זמנית פוגע הוא יחד: גם ואל.אס.די חשיש

סחר יוצר והשכלי, הגופני הפעולה בכושר
ודימויי־שווא. חורת

 בגז השתמש שכבר ארצות־הברית צבא
 בשימוש מלהגות נרתע לא בוויאט־נאם מרדים
ש היחידה ד,בעיית ב׳׳ז. של אפשרי עתידי
 למטרתו. הב״ז את להעביר כיצד היא נותרה

 גדודי מול אל ב״ז ריסוס האפשרויות: אחת
 ויגיבו עורם, דרך אוחו שיקלטו האוייב,

 גם אלא ובדימויי־שוזא, בסחרחורות רק לא
הת ו״סתם נמנום תחושת־המקום, באיבוד
אמריקאי. צבאי דובר כלשון מטורפת״, נהגות

צרפת
ת קיו טני הבי

במיעוט
עו תופעה היא הביטניקים של התופעה

 השנה כל מבלים הם באילת כי אם נתית•
 את דווקא מעדיפים הם למשל, בפאריס, הרי

 עונות שלוש את השאיר זה האביב. חודשי
ל פאריס למשטרת פנויות האחרות השנה
אודותם. מעניין מחקר הכין

ב פאריס שוטרי של העיקרית המסקנה
 של מיונם על והמבוסס היסודי, מחקרם

 בלתי צעירים הכל בסף הם ביטניקים: 1000
לרעיון שנים כמה מתמסרים רובם מזיקים.

 ״תכן כי אם סבירה. סיבה כל ללא *
ה שמות את מייצגים התיבות וראשי

האלמוניים. הסובייטים ממציאים

 לאחר שבים ואחריות, עול מכל ההתפרקות
הזעיר־בורגאנית. המסודרת, לחברה מכן

 מכל באים הביטניקים תיאויה. ניפוץ
 )4070( הנכבד חלקם אך והחוגים, השכבות

 גילוי ממשלתיים. ופקידים פועלים בני הם
 היא הביטניקים של מוצאם על אחר מעניין

 יתום או הוא מביניהם שני כל כי העובדה
גרושים. להורים בן או

 התיאוריה בניפוץ הסתפקה לא המשטרה
 סיפקה היא הביטניקים. שבתופעת הסכנה על

 לבטל החייבות עובדות, של רב מספר עוד
 המזוקנים הנוזדים על הקדומות הדעות את

והלא־רחוצים.
 שווה אינו בהחלט הביטניקיות מספר #

 היו הפאריסאי במידגם הביטניקים. למספר
נקבות. 182 זכרים, 818

מ הבורחים אינטלקטואלים אינם הם >#
הביטניקים 1000 מבין איש שמרנית. מסגרת

דנהיר אלפרד
למצית יהלום בכווית,

 ראשון תואר בעל אפילו היד. לא שנחקרו
גבוה. בבית־ספר

 משתמשים הם בו מקרה ואין כמעט #ו
משכרים. בסמים

 המחקר כל אחרי חופש״. ״אוהבים
 לומר. משהו לביטניקים גם היה המשטרתי

 לביטניקים? הפכו שהם הסיבות הן מה
 מסביבתם; או ממשפחתם הסתייגו 38״/״

 העולם■ את לראות ההזדמנות את ניצלו 25/״0
 אחרי נהו 1570 בעיקר): (בטרמפים, בזול

 יש 107יל־ס חופש״ ״אוהבים 1270 ידידים,
פוליטיות. סיבות

אנגליה
הכתם
הלבן
 הגיע דאנהיל אלפרד הלונדוני הטבק סוחר

 גילוי לכלל הראשונה העולם במלחמת
 בעישון העניין גדל מלחמה בעת מעניין:
 מקטרת שעישון היא והסיבה ייתכן מקטרת.

ויציבות. שלודה של הרגשה נותן
הש הוא כראוי. זה גילוי העריך דאנהיל

 ישר אפילו ללקוחותיו, מקטרות לספק תדל
 מן חזרו הלקוחות וכאשר בחזית. לחפירות
 הוא דאנהיל. את שכחו לא הם המלחמה,

 ארבעה מהרה עד פתח חיל, אל מחיל הלך
ללונדון. מחוץ סניפים

 בית־חרושת לירות, כאלף מקטורת
 בהנהלת יובלו, את השבוע החוגג דאנחיל,
 את ולרכוש להמשיך כיצד ידע הבן, דאנהיל

שיי וסתם מיליונרים לכמה לקוחותיו. לב
מקו מציתים מכרו כוזייתיים נפט של כים
לי אלפי מאות כמה שעלו יהלומים, שטי
 בפחות, המסתפקים ולמעשנים המצית, רות
 משובחות, מקטרות להציע דאנהיל רגיל

המקטרת*. לירות 1000 עד מגיע שמחירן
 לכל ז־אנהיל שעשה הגדול השירות אך

 זה כתם הלבן. הכתם הוא המקטרת חובבי
מק מעשן כל של הנצחית הבעייה את פתר
 ,ל־ הפייה את להבריג כיוון לאיזה — טרת
ה דאנהיל: של הפתרון המקטרת? תוך

 להיות החייב במקום זעיר לבן כתם טבעת
 במשך שהפך ככה — מעלה כלפי מוברג

 לסמל־ אותו הנושאת המקטרת את הזמן
של־יוקרה.

 ממשלת ראש הוא אלה מלקוחות אחד *
 מקטורווד מעשן הוב״״דה, עבאס איראן,

מקמורות. 220 כה עד שרכש מושבע,
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