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 היו לירח, xוו אפולו של הזינוק בשעת
 הקונצרן של יועצים 2000מ־ למעלה

 אנשי העבירו לזה נוסף בפעולה. 1.יך.לך.

 אשר מדויקים, וחישובים ידיעות 1.יך.יד.
המבצע. להצלחת סיעו

 בחברת קשורה שאוב־לורנץ חברת
 חלק הלוקחת הבינלאומית, 1\ן.יד.
 ובשיב־ האלקטרוניים במרכיבים חשוב
 הטלויזיה מקלט של הרבים לולים

שאוב־לורנץ.

לנאוה מקוד עורך

 אותו, טפח• על•!, שנזר׳
ם אותו •1י1ה קי מרו ת  ב

ם לי עו מ ל ה ״שרק״ ש

בעו'לם
דרום־אפריקה

היהודיה
לטינית הפכה
 פורסטר הדוקטור של שמשטרו למרות

 בדרום האחרונות בבחירות במיקצת נחלש
האפרט מישטר שם שולט עדיין אפריקה,

איוולתו. בבל — הפרדת־הגזעים — הייד
 של לטימטום־החושים אחרונה דוגמה

 שיימן, סוזאן של סיפורה הוא זה מישטר
 בזכות שהפכה, יוהנסבורג, תושבת יהודיה
דבר. לכל לסינית הגזעני, החוק

 סוזאן יחסים״. לקיים ״נמשיך
 חצי־ בבן־תערובת בזמנו התאהבה שיימן

 הם שהוריו (יצחק), יזעק הנרי בשם סיני
 בכירטום מופיע שהנרי כיודן יוצאי־סין.

ה יכלו לא כלבנה, וסוזאן כסיני, הגיזעי
זו עובדה רשיון־נישואין. להשיג שניים

שיימן סינית שהפכה יהודיה
הלב!״ לגזע השתייכותי על .מוותרת

 שנות־ במרוצת להוליד להם הפריעה לא
ילדים. שלושה אהבתם
 שהקפיד לפקיד זה פרט נודע אחד יום

 כיוון מחבריו. יותר הלבן הגזע טהרת על
 יחסי־מין לקיים ללבנה אסור החוק שלפי

 לבית־המשפט, סוזאן הובאה צבעוני, עם
בלתי־חוקיים. יחסי־מין בקיום הואשמה
 הטיחה חם, מזג בעלת שחרחורת סוזאן,

ל ונמשיך יחדיו חיים ״אנו השופט: בפני
 השופט? אדוני רוצה, אתה מה יחסים. קיים

אותי?״ יפקיר ילדי שאבי
 הנרי חודשי־מאסר, לשישה נידונה היא

 הפך בנסיבות, התחשב בית־המשפט .18ל־
תנאי. על למאסר גזרי־הדין שני את

 את משך המשפט גלות. — הסדירה
 ממשלת עיתונאי־החוץ. של תשומת־ליבם
להי העלול הנזק את הבינה דרום־אפריקה

 בלתי־רש־ בדרכים הוצע, לשניים לה. גרם
המדינה. את לנטוש מיות,

ב ״נולדנו זו. הצעה דחו וסוזאן הנרי
ידי ״וכל סוזאן, אמרה אפריקה,״ דרום
 ביוהנסבורג. כאן מתגוררים וקרובינו דינו
 בשבילנו זו תהיה הארץ את ננטוש אם

גלות.״
שהשל מוטב סוזאן, הציעה כך, משום

 ששוב יקבעו מחדש, אותה יסווגו טונות
ציבעונית. אלא לבנה אינה

 משונים דרום־אפריקה של חוקי־הגזע
 מיהו מתיקון־החוק פחות לא וחסרי־הגיון

סו ארבעה לפיהם, קיימים, בישראל. יהודי

לצהו וצהוב. ציבעוני שחור, לבן, גזע: גי
 ושאר הכושים על־פני זכויות־יתר יש בים

 בבתי־המ־ להתגורר להם מותר הציבעונים.
 שלהם. במיסעדות ולאכול הלבנים של לון
 לבן־זוג להינשא להם: אסור אחד דבר רק

 דרום־אפרי־ האלו: זכויות־היתר סיבת לבן.
 ביותר וכדאי ענף חוץ סחר מקיימת קר,
 היפאנים של בגאודתם פגיעה יפאן. עם

הזה. המכניס היצוא ענף את לחסל עלולה
יו שלטונות הזוג. במיטת האמא

 בדיון, שבקשתה לסוזאן הודיעו הנסבורג
 לקיים לא בינתיים, ומהנרי, ממנה תבעו

ה מעמדם מהו ייקבע שלא עד יחסי־מין
 להתגורר איפוא הוסיפו הזוג בני אמיתי.

 הילדים, עם ישן הנרי אבל — אחד בבית
הזוגי. בחדר־המיטות אמה עם וסוזאן

 מורטי־עצבים. חודשים מיספר חלפו כך
 סוזאן המיוחלת. ההודעה נתקבלה לבסוף

 בהודעה, נאמר ציבעונית, להיות יכולה לא
 עם להתערב אסור לציבעונים וגם מאחר

 ליהפך יכולה היא זאת לעומת אך הסינים.
דבר. לכל לסינית

 סינית עתה היא שיימן סוזאן התוצאה:"
למהדרין. כשרה

בריטניה
טפינת־

שודדי־המיו
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 לספינות־פיראטים, כבר התרגל העולם
 עשו- הקיץ בלתי־חוקית. מוסיקה המשדרות

 שודדי־המין בספינת להתברך אירופה ייה
שלה. הראשונה

שוט־ מורים ),35( צעירים אנשי־עסק שני
 האנגלי, רוברטס ודון היהודי־בריטי לס

 את לארגן כדי אונייה, לשכור עתה מנסים
לה שמטרתו: בעולם, הראשון מסע־המין

 צנוע סך תמורת וזרים, בריטים 500ל־ ציע
 הוללות של שבועיים לנפש, ל״י 270 של

נעימה.
 בקופד יריד־המין בעיקבות נלך ״אנחנו

מנ האזרחיים בחייו שוטלר, מסביר האגן,״
 אלדד־ בעיר מזון חברת של המכירות הל

 פור־ סרטים ״נסריט הפרובינציאלית. שוט
במש ומין, עירום הצגות ונציג נוגראפיים

 תרגילי־מין יבצעו זוגות שלושה מרות:
הסי על ביממה. שעות 24 הנוסעים לעיני

 — בבליקיני יפהפיות דיילות יסתובבו פון
מענ אינו הפנוי בזמנן תעשינה שהן ומה
אחד.״ אף יין

 עדיין וזה לסביות. הצגות־ראווה
ב להכליל אם שוקלים ״אנחנו הכל: לא

 מודה לסביות,״ הצגות־ראודה גם תוכנית
 מתבייש שוטלס אבל בעד. ״אני רוברטס.

משום־מה.״
 ״אינני מסמיק: כשהוא שוטלס, מגיב
 איש־ אני העיסקית. הבחינה מן מתבייש
 חוקי. זה אם מותר, הכל ובעסקים עסקים

 אני בלתי-עיסקית, אישית, שמבחינה נכון
 בליבי. כשספקות בלילות לפעמים מתעורר

 מהר. מתאושש אני אך
נכון?״ ריח, אין לכסף הכל, ״ככלות

או־־ה״ב
המשטרה
לעכבדיס מתאכזרת

 שנהרגו האמריקאיים הסטודנטים ארבעת
 בקמפוסים ההפגנות בעת שבועיים לפני

 אלו. במהומות היחידים הקורבנות היו לא
 עליהם נוספו כי התגלה שעבר בשבוע

 לגזע מחוץ הפעם — נוספים קורבנות
האנושי.

דו ד״ר הפרופיסור. בראש מבוט
ב לביולוגיה פרופיסור שטראוס, ברם

 האשים בוושינגטון, האמריקאית אוניברסיטה
 ירו לדבריו, בהתאכזרות. המשטרה את

מד גז שלו המעבדה חלון ליד השוטרים
 שמונה והרגו — מפגינים בסטודנטים מיע

עכברי־נסיון.
 המחלקה מדעני סתם: עכברים אלו היו לא

 חמש במשך אלו ביצורים טרחו לביולוגיה
הש השאר בין בהם ערכו תמימות, שנים
מסובכות. אברים תלות

 היה מקום, מכל הפרופיסור, של סופו
 עכבריו: של מזה טוב

 למחות למעבדתו מחוץ אל יצא כאשר
 ספג העכברים, רצח על השוטרים באוזני

 נזרק משולהב, שוטר מידי בראשו אלה
 ושוחרר פרועה, בהתנהגות הואשם לניידת,

ערבות. דולר עשרה ששילם לאחר רק
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