
עלמה לחציל כדי הדרקון את הורג הקדוש ג׳ורג'
.אבל חובה, איך . .

 שהרג פרסיאום, הגיבור את עובדי־אלילים
 אפולוניה, (היא בארסוף או ביפו מיפלצת־ים

 הועברה זו אגדה היום). של הרצליה ליד
אליו.

החלטתו הדוש. תמיד קדוש, פעם
הקדו את לנשל הודאתיקאן של השרירותית

 רבות, בארצות עצומה סערה עוררה שים,
 מהלכים יש שם בדרום־אמריקה, בייחוד

 טע־ ימים השבוע, הקדושים. לפולחן רבים
 הוזא־ פירסם המקורית, ההחלטה אחרי טים

הודעת־הרגעה. תיקאן
 גם קדושים יישארו נאמר, כך הקדושים,

 לכבודם. ולצום אותם להעריץ מותר להבא.
 מהלוח המחיקה חובה. עוד זאת אין אולם

נוחיות. מטעמי רק נעשתה
איכשהו. ניצחו, הקדושים

אדצות־הברית
 מין מוצא

מינו את
 ישב ארצות־הברית, בדרום אטלנטה, בעיר

 שהראה פורנוגראפי, בסרט והסתכל אדם
מישכב־זכר.
 הובא האיש הפשע. את גילתה המישטרה

בש מאסר. של אחת לשנה נידון לדין,
 של העליון בית־המשפט ביטל שעבר בוע

פסק־הדין. את ארצות־הברית
 חוקת ״לפי :העליון השופט הכריז

 לאזרח להגיד למדינה אסור ארצות־הברית,
לק עליו ספר ואיזה לראות עליו סרט איזה
ביתו,״ של בפרטיות רוא

 סרט הרואה אדם המשפטי: היועץ טענת
הח אונם. ולבצע החוצה לפרוץ עלול כזה,
 בכך אין נכון, זה היה אפילו השופט: ליט

בביתו. לפרטיות זכותו לצימצום עילה
 היה זה פסק־דין נורמלי. לא משהו

 ארצות־הב־ בשיחרור קדימה קטן צעד רק
 אחד: פרשן כתב הפוריטאניות. מכבלי רית

 מן כליל להתעלם הכישרון לנו היה ״לולא
 מ־ מורכבת האומד, כל היתד, שלנו, החוקים

אסירים.״
 בארצות־הברית כי לומר מוגזם זה אין

 פנים־ המגע מלבד פלילי, הוא מיני מגע כל
ואשה. בעל בין אל־פנים

 ארצות־הברית, מדינות 10 מתוך 48ב־
 חוקי פי על אסור לנשואין מחוץ מיני מגע

 גבר יכול קנזאם, אחת, במדינה הניאוף.
 עבודת־פרך עם מאסר שנות חמש לקבל
 אפילו — לניאוף אשד, לפתות נסיון עבור

הצליח. לא הפיתוי אם
 חוקים יש ארצות־הבדית מדינות ברוב

 שלא־כד־ מישכב נגד הומו־סכסואליות, נגד
אח וצורות ואשתו) בעל של (גם רך־הטבע

 במושגי- הפוגעת מינית פעילות של רות
 לאיש מזיקה אינה אך המקובלים, המוסר
בה). העוסקים אולי, (,מלבד,
 אין שלד, לחוקים הדמו. :שלישי כל
 קינסי, דו״ח לפי החיים. על השפעה שום

 עסקו אמריקאיים גברים 10 כל מבין תשעה
כמח לנשואין, מחוץ מיניים במגעים אי־פעם

ב אי־פעם עסק כשליש בניאוף, עסקו צית
 האלה המעשים כל הומו־סכסואליים. יחסים
 ולביצוע לסחיטה, מקום לתת כיום יכולים

החוק. של בלתי־שווה
ל האמריקאי המשפטי המכון הציע לכן
 היחסים כל את המתיר חדש, חוק הנהיג

בין המבוצעים שהוא, סוג מכל המיניים,

פרטי. במקום מבוגרים אנשים
 ביצעה — אילינויס — אחת מדינה רק

 מישכב־ התירה היא כזאת. רפורמה כה עד
 לא אך — ומישכב־שלא־כדרך־הטבע זכר

וניאוף. מישכב־מחוץ־לנשואין
ב פועל בית־המשפט לשוטר. הצלפה

 שנים ארבע לפני זה. מצב לחסל הדרגה
 קוד במדינת חוק העליון בית־המשפט ביטל

 באמצעי־מני־ השימוש את האוסר טיקאט,
ה את המגביל חוק, כל השופט: קבע עה.

החוקה. את נוגד נשוי, זוג של יחסים
 פסק־ בית־המשפט ביטל כלל, אותו לפי

 ל־ אדם שדן אינדיאנה, במדינת שניתן דין
 אשתו עם ״עסק כי על מאסר שנות 14

 בית־ הטבע.״ כלפי ונתעב מזוויע בפשע
 למעשה, הסכימה האשד, שאם קבע המשפט

פשע. בכך אין
 פון־ מוניק של עירעור ועומד תלוי עתה

 אנשים 2000 בן חוג שריכזה אשד, קלף,
 היא סאדיסטיים־מאזוכיםטיים. ביחסים שעסקו
שהע בשוטר, להצליף עמדה כאשר נאסרה

במאזוכיזם. המעוניין לקוח פני מיד
 העליון: לבית־המשפט בעירעור היא, תבעה

 לפרטיות, היסודית הזכות יש מבוגר ״לאדם
 סיפוק של שהוא סוג בכל לבחור לו המרשה

הפרטי.״ בביתו מיני

הסדין
שד<בד
אנ קומץ רק יודע הירושלמית בכנסת

הסדרנים. הם אלה האמת. את שים
 אינו מחברי־הכנסת מי בדיוק יודעים הם
 האיש ומי לעבודה, לעולם כמעט מופיע
גבו. מאחורי מרכלים שהכל
ב מאשר חוץ שותקים, הסדרנים אבל
בהחלט. פרטיות שיחות
 פראנץ, פיטר ידע לא הזאת החוכמה את
מדי של בבית־המחוקקים )18( צעיר סדרן

 לתומו הלך הוא בארצות־הברית. איובה נת
 של צוות־מראיינים בו נתקל כאשר ברחוב,

 כי בגילוי־לב, להם, סיפר הוא הטלוויזיה•
 הרבה גבוהה חברי־ד,פרלמנט של המשכורת

 שלושה וכי לעבודתם, בהשוואה מדי, יותר
״------לת ״שווים ארבעה מכל .

 חברי אבל פרלמנט. בכל סביר אחוז זהו
התרגזו. הם אחרת. חשבו בית־המחוקקים

 סיטר הסדרן כי רשמית נמסר השבוע
מעבודתו. לפרוש״ ״החליט פראנץ

מדע
באצבע
הקטגה

נורא. משהו יקרה מעט עוד
 בכל אצבעות ארבע רק תהיינה אדם לכל

רגל.
 ס״ר ד״ר האמריקאי המדען זאת גילה

 בניו־זילנד. השבוע שנשא בנאום בוב,
 בקרני־ מגלים אנחנו קרובות ״לעיתים

 פאצ־ של ברגלו הקטנה לאצבע כי רנטגן
שלוש.״ במקום עצמות, שתי רק יש יינט

ל מפריעות הצרות הנעליים כי מדוע?
 הוא שימוש, לו שאין אבר כל וכמו אצבע.
בהדרגה. נעלם

לד מה אין כרגע החיים לבני־אדם אבל
 עשרת בעוד רק סופית תיעלם האצבע אוג.

בערך. שנה, אלפים

❖ • ף
£ * * * * * * * * י * , ד י ל ד ד ר י ת ב כ ו ! כ ה י ז י ו ו ל ט  ה

ת כ ל ! מ ם י ט י ה ל  ה
!מאנגליה הנוער אלילת

הופעות ימי ד־סז
ד א ר ש י ב

 תזמורתה עם עשירה בתבנית
והמלהיבה! המקסימה

 המודעות בלוחות פרטים
בארץ המשרדים וביתר ב״רוקוקו״ :כרטיסים

בע״מ. ש.פ.י.צ. שליט.

הנוסע הישראלי
 את רבים ישראלים מתכננים עתה, כבר

 בחו״ל. וחופשותיהם טיוליהם
ב השנה לבחור כיצד שם? לנו מצפה מה

 — הבדור? אפשרויות הן מה המתאים? טיול
שואלים. הם

ה חברת מנהל לוין, אליפלט מר אל פנינו
 לשמוע ובקשנו טורם״, ״אירופה נסיעות
עצתו.

 את סיימנו לוין, מר לנו ספר מכבר, זה
 טיולים 101 העונה. לכל הטיולים תכנון

 טיולים השנה, הישראלים לבחירת עומדים
 מטרתנו כשכל פרטיהם, כל על שתוכננו

 בלתי- חויה להם ולהעניק נוסעינו את לענג
נשכחת!

מבחר! זה אכן טיולים, 101 —

מהוד! מזהב מצלמה

 •דפילך
 להורדת
 שעחת
•דפילן•

 בעל
 הריח

 הנעים
 שריד
 בנקל
 שיער

 תר1םי
 מבלי
 י לנחת

 השר. אח
 ירפילן•

 הישג
 שהיר

 הסדע של
 הקוסססי
השעיצרי

 במצלמת האלקטרוניים המגעים כל כן,
 עשויים 2 ״35 אלקטרי ״ישיקה

 של מכסימאלי דיוק המבטיח טהור זהב
הפילם. חשיפת

המצ הינה ״35 אכקטרו ״ישיקה
 אלקטרוני מוח עם בעולם היחידה למה
ת המפקח זעיר ה חשיפת על אוטומטי

בתנאי גם עד פילם
 תמונות לקבלת ביותר. גרועים תאורה

לבן. בשחור או צבעוניות — מושלמות
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