
מתבגרים

מלהיב. זה חדש. זה
 גם להיות עלול זה

 אולם, מסובך. קצת
 יבולים החיים הקשיבי.

 יותר קלים להיות
 סמפוגי בשבילך.
 ההגנה ־ קמפקס

 המודרנית היגיינית ו
 - פנימי לשימוש
 ומשביתים מסלקים

קשים*. .ימים
 יודעת שאינך יתכן

 סמפוני אולם זאת,
 ע*י פותחו מפקס ב

 נערות למען רופא,
 * שנה לפגיסג כמותך

 אף יכולה אינך ומעלה.
 כאשר בהם להרגיש

 במקומם מונחים הם
כראוי.

 ביותר הקוב אולם,
 הוא, בהם
 דבר כי אולי,
 מפריע אינו

 בפעילותך לד
 את השיגרתית.

 לעשות ממשיכה
 שברצונך- כלמה

 נ.1הגבלו כל ללא
 תמיד מרגישה את

 וחפשיה. בקוחה
 העמפון הן זכרי,

 שפופרת והן קמפקס
 ניתנים ההחדרה,

 אין בשקיפה. לשילוק
מזה. פשוק
 קמפוני כעת נסי

 להשיגם נ׳תו קמפקס.
 ספיגה, דרגות בשתי
וסופר. רניולר

פנימי לשימוש סניטרית הגנת
 ובתסרוקיות מרקחת בבתי להשיג

 דוגמאות בקבלת המעודנות מובחרות.
 בבולי אג• 45 ישלחו הסברתי וחומר
 אינווסט-איספקס היבואנים אל דואר

38 ירמיהו רחוב תדאביב, בנדם,

בעולם
בריטניה

ה, ח  סלי
ת! רצח בטעו

ל הפסיקו בריטניה שאזרחי שסבור מי
 בגלל שלהם אחר־הצהריים תה את שתות

הברי החטופים בשל או בירדן המאורעות
 הגדולה ההצגה טועה. אלא אינו שם, טיים

אז מרבית עוקבים אחריה בלונדון, ביותר
 ב אלה ימים בעצם נערכת בריטניה, רחי

בלונדון. הידוע בית־המשפט בייל, אולד
 קודם ערב עוד ולפעמים בבוקר, מוקדם

 אזרחים של ארוכים תורים משתרכים לכן,
 לתורם ממתינים בית־המשפט, בניין ליד
 ולהיות באולם מקום ולתפוס לזכות כדי

 חו־ ארתור אחים, שני של במשפטם עדים
 הנאשמים ),21( חוסיין וניזומודין )33( סיין

 אשתי מק־קיי, מוריאל של וברצח בחטיפה
הברי השבועון מבעלי אחד של 55ה־ בת
וורלד. די אוף ניוז רב־התפוצה טי

מו• אווזי:״ הרגו אותי: ״הרגו
ספטמ בחודש מביתה נעלמה מק־קיי ריאל

 טלפו־ קריאה בעלה קיבל למחרת .1969 בר
מ קול אמר המאפיה,״ מרבת ״כאן ת. נ

 סכום מק־קיי מאליק דרש האיש לקו. עבר
 ארבעה מיד שטרלינג לירות מיליון של

 יום בעבור אשתו. שחרור תמורת ימים
אשתו. בכתב־יד מכתב הבעל קיבל נוסף
 ממוריאל. האחרון החיים סימן היה זה
 היום. עד נמצאה לא וגופתה נעלמה היא

 האנשים שני של משפטם נפתח השבוע
פטר סר בריטניה, של הכללי שהתובע
האשה. ברצח מאשימם רולינסון,
 צעק עכשיו!״ אותי הרגו אותי! ״הרגו

 בית־ לתוך כשהובל בנאשמים, הצעיר האח
 כשהוא המושבעים אל פגה הוא המשפט.

 אותי סוחב ארתור ״אחי :כולו נרעש
 אחי עכשיו... אותי הרגו לצרות... תמיד
משהו!״ אומר אם אותי יהרוג

ל הגיע חוסיין, ארתור הבכור, האח
 15 לפני המערבית הודו מאיי בריטניה

ל וסיפר חווה לעצמו רכש הוא שנים.
או מיליונר. להיות מתעתד הוא כי שכניו

 את להגשים להזדמנת המתין שנה 15 לם
מה נסעה אשתו כאשר זד, היה זה. חלומו

 לחטוף ארתור תיכנן אחיו עם יחד בית.
תמו לתבוע ידוע, מולטי־מיליונר של אשתו
 כדי שטרלינג לירות מיליון של סכום רתה

ש אדם להיות חייב ״זה למיליונר. להפוך
 ארתור, אמר לו,״ משנה לא מיליון. פחות
המשטרה.״ את יזעיק שלא ״כדי

 בבית־המשפט רק פשוט. מיליונר רק
 את ורצחו חטפו האחים שני כי הסתבר
לח היתד, מטרתם בטעות. מק־קיי מוריאל

 מולטי־ מארדוך, רופרט של אשתו את טוף
 מק־ של הבום שהוא אוסטרלי, מיליונר

עז היא מארדוך הגברת של למזלה קיי.
ל מספר ימים בריטניה את בעלה עם בה
 בעלה עם לחגוג כדי להיחטף, שנועדה פני
 מארדוך באוסטרליה. החדשה השנה את

ל אוסטרלי, הוא שאף מק־קיי, את מינה
הרולס־רויס. את לו והשאיר העיתון ניהול

 מק־קיי מוריאל את חטפו האחים שני
ש משוכנעים כשהם הרולס־רויס מתיר
 כש־ רק המולטימיליונר. אשת את חטפו
ב שהיא להם הסתבר בידם האשה היתד,

 ומיליונר פשוט. מיליונר אשת הכל סך
 המיליונים על בקלות מוותר אינו פשוט

המש את הזעיק מק־קיי לו. שיש המעטים
 את אך במארב, החוטפים את שעצרה טרה,
מצא. לא אשתו גופת

 הסנסציוני שהוא המשפט, נייר. פרחי
 הוא רבות, שנים מזה בבריטניה ביותר
 להרשיע קשה משפטית. מבחינה מסובך

 באמת שהקורבן להוכיח מבלי נאשמים
 התובע יצטרך זאת להוכיח כדי נרצחה.
 במהלך הנאשמים שני את לשבור הכללי

 למצוא ויאפשרו ברצח שיודו כדי המשפט
 רק התביעה בידי יש נתיים ב הגופה. את

 חוסיין ארתור של בחווה נסיבתיות. הוכחות
 של עצמו סוג מאותו נייר פרחי 6 נמצאו
צרי היו שם במקום שהונחו הפרחים ששת
 נמצא כן הכופר. את עבורם להשאיר כים
 כתבה עליו סוג מאותו מכתבים נייר שם

ל האחרון המכתב את מק־קיי מוריאל
 שנמצאה לסכין דומה וסכין אקדח בעלה,

החטיפה. ביום מק־קיי בית ליד
 התביעה קו כי הסתבר יומיים כעבור

ולהו להישבר החל הצעיר האח נכון. הוא
 את הניח כי הודה הוא פרטים. בבמה דות

 וכי לכופר המיועד במקום הנייר פרחי
 ה־ בעל הוא מי השלטונות אצל התעניין

הנרצחת. נחטפה ממנו רולס־רויס

י

המתפרסמות כתמונות תכונן ףיי
היטב. בהם הסתכל אלה. בעמודים ן (

 זוועה. סרט מתוך כלקוחות נראות הן
 כלפי כשראשו עץ על ברגליו 'תלוי אדם
 נמלט כושי מחייכות. פנים ומתחתיו מטר,
 מתחנן הגנה, חסר לארץ נופל רודפיו, מידי

ונהרג. נורה אך חייו, על
זוזעה. סרט מתוך לקוחות אינן התמונות

 של ישן אלבום מתוך גם נלקחו לא הן
 הקולוניאליות. המלחמות מתקופת תמונות

 באפריקה מספר, שבועות לפני צולמו הן
 לתחיה קם שם והמשוחדרת, החופשית

לשמצה. הנודע הצרפתי הזרים לגיון
מתחסדת. מדינה היא פומפידו של צרפת

 מצפון את להוות מתימרת היא כיום גם
ה מעברה חוצנה מנערת המערבי, הע-לם

 ובאלג׳יריה. בהודו־סין חזי־הדמים קולוניאלי
 לוחמי של לצידם לעמוד מתימרת היא

 שומעת רק כשהיא כולו. בעולם החופש
מדו למיעוט שנעשה עוול מעשה איזה על
להגנתו. מיד יוצאת היא כא,

 לגיון חיילי פועלים שעה א־תה אבל
 המסורת במיטב באפריקה הצרפתי הזרים

 כל את שכחו לא הם שלהם. האכזרית
 הטבח, מבצעי כל את העינויים, שיטות

חוז הם בעבר. שביצעו הפשעים כל את
שה הוא הגורל וצחוק שוב. עליהם רים
 חופש, לוחמי נגד זאת עושים הם פעם

 כל־ צרפתי אינטרס אפילו מסכנים שאינם
שהוא.

¥ ¥ *
המוכים כימים כמו

 אפריקאית, מדינה כצ׳אד, קורה ה יין
 ושקיבלה צרפתית מושבה פעם שהיתה { 1
ת?  כמה מזה שנים. עשר לפני עצמאותה א
 בלבייה, טום צ׳אד, של שלשליטה שנים ;

 שהם אלה, בארצו. מורדים עם צרות יש
 החזית את אף הקימו מוסלמים, ברובם

 עומד בראשה צ׳אז, של לאומי לשיחרור
ב בגולה׳ כרגע הנמצא סידיק, אבא ד״ר

שבלוב. טריפולי
 חמש כבר מתחוללות בצ׳אד המהומות

מצ אינם המשטר של חייליו 3500ו־ שנים
 טום קרא שנתיים לפני אותם. לדכא ליחים

 דה־גול שארל צרפת. של לעזרתה בלבייה
ה לדיכוי מובחרים גדודים שלושה שלח

 חיילים ד50כ־ גם נמצאים ביניהם מורדים.
 אז עד שישבו הצרפתי, הזרים לגיון של

 מהימים זכרונות רק והעלו בקורסיקה
זרים, לגיון היה הזרים כשלגיון הטובים

בצ׳אד, כושי מורדחיר! מדווה
כש עץ, מל תלוי

ש מדורה הובערה מתחתיו למטה. ראשו
פאוסט. יהויכים החייל: שרפוהו. לשונותיה

בעולם. לעשות מה לו והיה
 פעם, שהיה מה כבר איננו אמנם הלגיון

ה ותיקי עדיין בו נשארו זאת בכל אבל
נש־ מהודו־סין. ואפילו מאלג׳יריה קרבות

הילידות, אחת בחברת מצולם בצ׳אד הצרפתי הזרים ליגיון של חייל
#11  שוהים בצ׳אד הליגיון מחיילי שליש כמעט והבעיר. הרס נפרה שאת | /1*11 1/

הילידות. עם ממגעם חלו בהן מחלות־מין בגלל מאושפזים הם שם בבתי־חוליס, קבוע באופן
1


