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ה ושלושת הקטן שחרוט־המתכת ברגע
 מי לתוך בשלום נחתו שבו אסטרונאוטים

 עם יחד מחדש, צצה השקט, האוקיאנוס
 למשך שהוקפאה השאלה ההקלה אנחת

 מה טוב? זה מה בשביל המסע: תקופת
כולו? ולעולם לארה״ב 14 אפולו הביאה

 להבין היד, קשה ברחוב הממוצע לאזרח
ק מה לשם ו י ד  האסטרונאטים הביאו ב

גו הטילו מה לשם הירח, מסלעי דוגמאות
 פיצוצים. ביצעו או הירח אדמת על פים

 פריטי של ומטרתם אופיים על לדבר שלא
 שם, שהתקינו השונים הציוד

האינ ההסברים הסבירה. הטרגדיה
ה על ענו ולא ענו שנתפרסמו סופיים
 של הגיאולוגית ההיסטוריה גילוי שאלה•
הי יצירת סוד גילוי — ובעזרתה הירח,

ה של הפיזיות תכונותיו גילוי — קום
נוס תכונות חשיפת כך ובעקבות ירח,
 טוב היה זה כל — הארץ כדור של פות

 מדי תיאורטי מדען, שאינו למי אבל ויפה.
אישית. בר־משמעות ולא

הת אשר טרגדיה, דווקא זו היתה
יו שהסבירה הארץ, כדור פני על חוללה

 העשוייה התועלת את ההסברים מכל תר
לו לאדם לצמוח  אחריה: והבאות 14 מאפו

 מזכירה בלוס־אוג׳לס הגדולה רעידח־האדמה
להשת יודעים איום כי כדור־הארץ לאזרחי

ה שלרגליהם. האדמה על אפילו עדיין לט
 בין עשויים, 14 אפולו עימד, שהביאך, סודות
זו. במשימה גם לעזור היתר,

ס חלוץ י ט  — ה
י נגד ס ו ט ד מ תי ע ה

ב השבוע נתגלו מרתקים דיעות חילוקי
האמרי התעופה חברת אמריקן, פאן חברת
 )69( לינדברג, צ׳רלס קולונל הענקית. קאית
 והאדם החברה, של המנהלים מועצת חבר

 האוקינום את בטיסה שחצה בעולם הראשון
 ה־ נגד בפומבי יצא ,1927 במאי השקט,

המתוכ על־סילוני, מטום־תובלה — .סי.0ס.
מהפ לחולל האמור המחר מטוס להיות נן

 לעומת האווירית. התובלה מושגי בכל כה
 פאן נשיא חלאבי, נאגיב ניצב לינדברג,
.ס.טי.הס בתוכנית המצדד אמריקן,

בבני־אדם. המתחשב טכנוקרט
 לפיתוח רבות כה שתרם לינדברג, דווקא

 עתה מתעלם ההיסטורית, בטיסתו התעופה
 הס.ס..זי, של והמסחריים הטכניים מד,יתמות

ש העצומה אי־הנוחיות על הדגש את שם
ה בגלל תושבים, לרבבות יגרום המטוס

 את ונחיתתו. המראתו של האדיר רעש
 רק יטוס הוא לפיה המטוס, חסידי טענת
ב לינדברג מבטל ואוקינוסים, ימים מעל

תא ואם ימים. תארך שלא עיניים אחיזת
רווחית. לבלתי המפלצת את תהפוך — רך

 לתהודה זכתה לינדברג של זו עמדתו
 שמו, בגלל רק לא — בארצות־הברית רבה
 כאיש יוצאת־דופן. היותה בגלל גם אלא

 שיגן מלינדברג לצפות היה ניתן תעופה,
 התעופה. ענף חוגי של האינטרסים על

 טכנוקראטים מקימים בה ישראל, אזרחי
 קווי על ושיכונים ד׳ רדינג את אלמונים

 כוח ואין ירושלים, של ההיסטוריים האופק
להצט רק יכולים — בפניהם לעמוד שיוכל

כמותו. מישהו בארץ להם שאין ער

ת ו י ב ח ״
ת־ ע י תנו ו י ח י ש  — ה

" ת סביו ל
היא. רק ולא גברים. שונאת פשוט ״היא

חלש בחזית הפעילות הללו, הנמרות כל
ראי לסביות. בכלל מהן חצי הנשים, רור
 יודע. כמוני ומי בביתי, מספיק אותן תי

 כאל אליהן התייחס היא: שלי התיאוריה
 איתן!״ תתחתן אל אבל — שוות

 אלו בימים השמיע זו מהדהדת קריאה
 לא של לשעבר בעלה — פרידן קארל
 לשיחרור התנועה מנהיגת מאשר אחרת
 עשרים פרידן. בטי בארצות־הברית, הנשים

 מאז ושנתיים נשואים, השניים היו שנה
 פיו. את מלפתוח הבעל נמנע גירושיהם,

זאת. עשה עתה,
 כפי לכך, הסיבה למטבח. — האשה

לשע־ שרעייתו משום היתד, לשער, שניתן
)12 בעמוד (המשך
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