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 ג׳לח הנוכיל פריס. לברן, ד״ר לפי המפורסם הקרס
 מונע העדינות, ורקמותיו עורך מל מגן רויאל,
 מל־ידי עורך גוון את ומטהר פנים קמטי התהוות

הדם. מחזור של פעילות
ל״י 4.25 השפופרת מחיר

ת בישראל: המפיץ י ל י ל

ציטט פרסום

□ ר א ה
ן בו ש ח הקו־ ה

 ניקיסה עמד לנין שם על באיצטדיוךהענק
 ברית־־,מועצות להמוני שידר כרושצ׳וב,

 כמסע־ניצחונותיו לו שנראה מה על סקירה
או את לתאר הוסיפו המערב עתוני באו״ם.

 מבישים כישלונות כשרשרת עצמו מסע תו
ש אחרי שבועיים הסובייטי. המנהיג של
 הניו־ בגורד־השחקיס זירת־הקרב את עזב

 הצדדים משני מי העולם תמה עוד יורקי,
בהערכתו. צודק

 זו לשאלה תשובה תיתכן שלא היא האמת
 סר־ ניקיטה רצה מה תחילה: לקבוע מבלי

למנהאטן? בצאתו להשיג גייביץ׳
 כי לוודאי קרוב למישחק. מחוץ
אפ כל לו שאין מלכתחילה הבין כרושצ׳וב

ב לוכות פרלמנטרי, נצחון להשיג שרות
שול עוד החדשות המדינות ברוב הצבעה.

ש המערב, גרורי טים
 השליטים על־ידי נבחרו

 מתן לפני הקולוניאליים
נצי עם יחד העצמאות.

 וגרו־ עצמו, המערב גי
 הדרומית, באמריקה ריו
יציב. רוב מהווים הם

 כרושצ׳וב נהג אילו
הפרלמנטא הכלים לפי

ב הסתפק אילו ריים,
ובהו מנומסים נאומים

 היה לא מאופקות, פעות
 מישחק את אלא משתק

 זה במישחק יריביו.
קרב. ללא מפסיד היה

לפ החלים כרושצ׳וב
 — אחר קהל אל נות
 מאות בן הצופים קהל

העו ברחבי המיליונים,
 בדם החליט כן על לם.
הת רסן את להתיר קר

האימפולסי פרצויותיו
מד דברים לומר ביות,

 מעשים לעשות הימים,
 ל־ עצמם בכוח שיזכו

ב גם רבתי פירסומת
יריביו. עיתונות

ונקניקים. נעליים
 עצרתאו־ם באולם רבים

 חלץ נאשר זועועו
 כדי נעלו את כרושצ׳וב

 כי אמר כאשר או השולחן, על בה לדפוק
מיל נקניקיות״. ״כמו טילים מייצרת ארצו
יבו שאינם והורים, אינדיאנים כושים, יוני
 של המלומדים המשפטים אחרי לעקוב לים

 כרושצ׳וב כוזנת את הבינו בריטניה, נציגי
 ל״כלי מועצת־הבטחון את הישווה כאשר

מ יצאו הרוסים כי אמר וכאשר יריקה״,
 שם ״שהאוויר מפני פירוק־החימוש תעדת

הסריח״.
 הוא כרושצ׳וב כי הרושם נתקבל מקרוב

 אולם נימוסים. חסר ברוטאלי, גס, איש
 מתכתן כרושצ׳וב כי הרושם נוצר מרחוק

 מכל הנשק את לפרוק מוחלטת ברצינות
מיל קרובה. שואה ולמנוע העולם צבאות

 כרוש־ מהצעת התרשמו אף אפראסיה יוני
 המושבות כל עצמאות על מיד להכריז צ׳וב

ב הבלתי־מסוייגת ומתסיכתו המשועבדות,
קאסטרו. פידל הלאטינית, אמריקה המוני גיבור

 מן מנצח כרושצ׳וב יצא זה חיוני במובן
נש המתגונן המערב דמות בעוד המערכה.

הקו המנהיג דמות היתד, מטושטשת, ארה
 הפסק ללא שלט הוא וחדד״ ברורה מוניסטי

 אויביו אפילו ובקאריקטורות.* בכותרות
פירסומת. לו עשו

גרמניה
א פ ם רו קי ח ש ה
 של העולמי הקוננרס כי נקבע תחילה

ה בגרמניה השנה יתקיים התעופה רפואת
 מיפי חל שבועות כמד, לפני אולם מערבית.

ה מקום את העבירה הקונגרס הנהלת נה:
 את ציינה לא היא לפאריס. מגרמניה ,תעיה

 רופאי־ לכל. ידועה היתד, זו אך הסיבה,
 שלהם הרשמי המארח כי חששו התעופה
 מנהל רוף, זיגפדיד הד״ר יהיה בגרמניה

בגודסברג. תעופתית לרפואת המכון
 בעולם מיקצועיים בהוגים ידוע רוף השם

 מרקי־ מיקצועיות הצלחות בשל דתקא לאו
לרוף באה הרבה הפירסומת עות־שחקים.

 ציורו ביותר: הטובח הקאריקאסורח *
 נרוש־ את המראה הצרפתי, פראנס־סואר סל

 חדש. זוג לו בוחר נעליים, בחנות צ׳וב
 ״החלמתי חיפהפיה: לזבנית ניקיסה אומר

 נע־ לי תני באו״ם. יותר מתון בקו לנקום
גומי.״ סוליות בעלות ל״ב

 במשפט נאשם בתור משפסי. ממיבצע דתקא
 שערכו מתנות־הריכוז, רופאי נגד גירנברג
 היו ״לא בשעתו: הצהיר בבני־אדם, ניסויים

 ש־ ידעתי כי משפטיים, פיקפוקים כל לי
ל הממשלה הסכמת את שנתן הוא הימלר

. אלה.״ ניסויים
ת ל עג ה ברייך מילא רוף גן־עדן״. ״

ממ שהוא התפקיד אותו את בדיוק שלישי
 תעופתית. לרפואה המכון מנהל כיום: לא

ב השתתף רוף ר ״הד״ גרמני: חוקר קבע
 אתר: חוקר הוסיף האלה.״ הניסויים עיצוב
יס אלה ניסויים כי בחשבון מראש ״הובא
האובייקטים.״ של במותם תיימו

 בבעיות עסקו רוף של העיקריים הניסויים
 סילו־ מטוסי־קרב טייסי בהצלת הקשורות

 כגון גדולים, מגבהים לצנוח שייאלצו ניים,
 חיל־האוזיר הקים זד, לצורך מטרים. אלף 18

 ב־ מחנה־הריכוז של 5 מם׳ בגוש הגרמני
 אחד: אטיר־דאכאו כתב ניידת. תיבה דאכאו
וחרדה אימה עוררה הנמוך הלחץ ״תיבת

.האסירים בין .  העליה ,עגלת לה קראו .
לגן־עדן׳.״
ה היה אלה בניסויים רוף של שותפו

 הד״ר הנאצי, חיל־האזדיר של הראשי רופא
 הוא היפלר. של אישורו את שהשיג ראשר,

 להימלר הודה בו אישי, במיכתב זאת עשה
 לי לשלות שהואלת והפרחים ״האיחולים על

 יש כי הסביר וכו השני,״ בני הולדת לרגל
 מחנות־ כאסירי אלד, ניסויים לערוך צורך

 לגמרי תנאים יוצר ש״הקוף מאחר הריכוז,
הניסויים.״ בשעת שונים

 הדו״ח על חתם רוף סאדיסטי. סרט
 80 עד סד ניספו בהם הניסויים, של הסופי
 בו נאמר אן־ בדו״ח, צויין לא הדבר איש.

ב מתחילה אינה עדיין הדם ״רתיחת כי
 ציין אחר בדו״ח קילומטרים.״ 21 של גובה

 של ניתוח־שלאחר־המוות בשעת כי ראשר
 פעם עוד לפעול הלב ״החל אחד, קורבן

בדקר״״ פעימות 60 של במהירות אחת
 בהצלה עסק דאכאו ניסויי של אחר ענף
 קור בתנאי המים פני מעל שהופלו טייסים

 4( קרים במים הונחו הקורבנות קיצוניים.
שקפאו. עד לאפס) מתחת מעלות 9 עד

 לניסויים תוספת אישית המציא הימלר
 על־ידי הקורבנות את להציל לנסות אלה:

 נשים הביצוע: בעל-חי״. של בחום ״שימוש
נד במחנה־הריכוז, אסירות הן אף ערומות,

 הקפואים, הקורבנות את מהדש להחיות רשו
נוה כך כדי תוך ממי־הקרח. שהוצאו אחרי

 כי שקבעה מאוד, מדעית סטאטיסטיקה לה
 מיש־ לבצע הצליחו חסונים אנשים ״ארבעה

 מעלות.״ 32ו־ 30 בין היה גופם כשחום גל
 בסרט, האלה הניסויים את הנציח ראשר
 שהסתיים מכתב בצירוף להימלר, שלח אותו

היק מאשתי גם לבביים ״איחולים במלים:
היטלר!״ חייל רה.

 נכנם רוף, של למזלו לגמרי. מוסרי
 תום לפני קצר זמן הימלר. עם לריב ראשר

 טען נירנברג במשפט להורג. הוצא המלחמה
ה בכל אשם לבדו ראשר כי על־כן רוף

 הוחזר הוכחות, מחוסר זוכה הוא ניסויים.
 כי אף הקודם, לתפקידו החדשה בגרמניה

אסירים. ללא ניסוייו את לבצע עתה נאלץ
 היו הניסויים כי סבור רוף אין עתה גם

 העולם רופאי כי נראה אך מוסריים״. ״בלתי
אור להיות שלא העדיפו הם אחרוט סברו

מדאכאו. הרופא של חיו
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