
פעם! תגע
ופצעים פגמים יומר אין ומראה...

 ופצעים. פגמים בכלל ואין סוף סוף לגעת אפשר כן!
 עמוק חיידקים הורג עדורה כי עדורה. בגלל זה וכל

 הדם מחוור את ממריץ עדורה העור. בתוך עמוק
 פגם ללא וסנטרו מצחן לחיין, יהיו ולכן ומחטא

 עצבות... הלאה וזן. חלק להיות יחזור בכללותו ועורן
ל־י. 1.70 סביו ל״י. 3.65 ונוזל קרם לעדורה. הודות
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8 סר־צ־ר־ת וחומצה ק־ס ע!מו י1 1
 מסוכן! גלוח סכין הלאה מועיל! בלתי פלסטר הלאה

 60 תון הכאב מסלק חדש נוזלי חומר — נוכסקזרן
 ע״י השורש עד ״נובלים* נוקשה ועור יבלות שניות.
 מזונן, קיק שמן מכיל נוכסקורן בנוכסקווץ. שמוש

 של קטן בקבוק כאבים. המשתיק ובנזוקאין יוד
 הרבה חוסן האנטיספטי, היבלות מרחיק נוכסקורן,

ל״י. 2.50ב צרות
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 עצירות בעיכול. הפרעות של סכנה קיימת מסוים בגיל
 יאמר רופא כל נפיחות. והרגשת גזים להצטברות גורמת

̂ להזהר. עליו כי לך
 עלמונת הטבעי. המשלשל עלמונה לרשותן עכשיו

 עודפים. ומנוזלים מזיקה מפסולת גופן את משחרר
 ונעימה טבעית בדרן המעיים פעולת את ממריץ עלמונה

 ממשקלן. עלטונה גם יוריד משלשל כל וכמו
 לן! יעזור עלמונה יותר! טוב תרגישי ההבדל: כל

_ ל*י. 4.80

3רדזו0ח8

תינוקך בריאות למען
 עורו טוב, נראה הוא מאושר: תינוק הוא בריא תינוק

 להיות שצרין כפי נעים, ריחו רעננות, וקורו חלק רן,
בריא. תינוק של ריחו

 אהבתן את לו תני למאושר. תינוקו את לעשות לן קל
ל־י. 2.85 תיני. אבקת תיני, קרם תיני, שמן ותיני,

כואבת הישיבה
 סובל אתת אם גם־כן! והריצה כואבת! הישיבה

 זאת כל אבל נורא! זה ו*£*א)08אזו0ו0(ל מטחורים
 להקלה מביא במהירות, עוזר פרטיו העבר. נחלת

 התפיחויות נפסק, והגרוד מיד קטן הכאב מידית.
!רווחה איזו — מתכווצות נעימות הבלתי  נרות !
 וגואלות כאב ומפסיקי רפוי מחומרי מורכבות פרטיו
 טחורים. לרפוי — פרטין הטחורים. מסבל מיד אותך
ל־י. 4.50

כן ק ^ ד ־ עוו
חיפה. בע*מ דיסקו

״ציפו־וני״
 פרטיות וחקירות לאינפורמציה סוכנות

תל״אביב ,8 החשמל רחוב י 623001 ,757613 טלפונים

כמובות איתורי *
________מסחריות חקירות *

בעולם
החלל

בתבל הגדולה ההצגה
מדעי כניסוי התחיל אפולו החללית מסע

 ונסתיים, — לירח בדרך נוסף אחד צעד —
ה — בינלאומית כהצגת־קירקס השבוע,

תבל. בהצגות גדולה
 הבינלאומי העניין גורמים: כמה יחד חברו

 בפעם שנשאה, החללית של במסלולי־ההקפה
ה לחלל אסטרונאוטים שלושה הראשונה,

 הפעלתה ממושכת: תקופה למשך חיצון׳
 ומחוצה בארצות־הברית כללית, טלוויזיה של
לכל ומעל אמריקאי: כאמצעי־הסברה לה,
 של והאנושית הקונזסית אישיותם —

גיבורי־הלוויין. שלושת
ה פניהן הקרנת ורטינות. נזלת
 והקומנדרים אייל, דון המידור של מחייכות

 מסכי- על קתמינגהם וולטר שירה וולטר
 מחא־החללית ישר העולם, של הטלוויזיה

 לראשונה, המחיש — כוח־המשיכה חסר
 אינו שוב לירח שהמסע הצופים, מן לרבים
 נוסף אחד צעד מהווה אלא דימיוני חלום

סביבתו. כיבוש לקראת האדם במיצעד
 י־ תיאורטי גוף לא חללית היתר, לפתע,

 סרקלין־עזר מעין קטן, חדר אם כי מאורן
וישראלית. בורמנית אמריקאית, דירה לכל

חוסר־כוח־המשיכה של הבעיות היו לפתע,
 איך נופל, שלא עיפרון להחזיק איך —

 אדם שכל דברים — שפופרת מתוך לשתות
 הייתי ״כיצד עליהם: עצמו לשאול התחיל
בעצמיי״ זה את עושה

האסטרונאו ששלושת למשל, העובדה,
 על רטנו וששלושתם מנזלת סבלו טים

 לכל שהחזירה רק לא טפשיות״ ״פקודות
 מעליהם והסירה מימד־אנושיותם את צופה

 גם אלא — המופשטת הילת־הגבורה את
 סיטואציה עם להזדהות מאוד לרבים גרמה

 הארץ, כדור מבני איש, נימצא טרם בה
.20ה־ המאה של ׳60,־ד לשנות קודם

 ירד עת ד,אפולו, מסע סיום עם לכן,
ה שלושת של הצגת־הטלוויזיה על המסך

 להגיד: היה אפשר אומנם אסטרונאוטים,
תבל. בהצגות הגדולה של הבכורה זו היתה

החינו בחשיבותה שלה; בהיקף־ד,צופים
ובערכה הוצגה; בפניי במימדי־האולם כית;

 הדורות לגבי — וההיסטורי האמנותי —
הבאים.

ברית־המועצןת
? התחיל זח האס
 מוסקבה אינו שהמקום היה נידמה לרגע

ב יצאו אינטלקטואלים שישה פראג: אלא
 אונס־צ׳כוסלובקיה. נגד נזעמות קריאות
 ל־ מיכתב־הזדהות כתבו אף מהם• חמישה
זו. פעולה בעיקבות נעצרו דובצ׳ק,

 ברית- בבירת לשגרירות. מיכתב
ב כבירה תסיסה כרגע, קיימת, המועצות

מאזי הם והטכנוקראטים. אנשי־הרוח קרב
 גיסיו־ למרות — זרות שידור לתחנות נים

ב האחרונים בשבועות שגברו נות־הפרעה
רוסיה. רחבי

 של משפטם פרטי על שמעו הם בעזרתן,
מיל אלה פרטים דניאל.—ליטבינוף הסופרים

מאו הסטאניליזם״. ״שיבת על זעם אותם או
זה. לזעם הוסיפו אך צ׳כוסלובקיה רעות

 שמאלנים־ שחוגים העובדה שני, מצד
 מאבקם עם מזדהים לרוסיה מחוץ קיצוניים

 ונותנת הרוסיים, אנשי־הרוח את מחזקת
 ברית־ לשגרירות פנו השבוע, רק עוז. להם

 מאוד מפורסמים אישים ארבעה המועצות
 אלה היו הרוסיים: העצורים את ובירכו

ו מונטאן איב הצרפתיים השחקנים זוג
ה עברם בשל הידועים — סיניורה סימון

 רדג־ ואנסה הבריטית השחקנית קומוניסטי,
 השמאל תנועת וחברת פאציפיסטית רייב,

סמפרון. חורחה השמאלי והסופר החדש:
 לאריסה של עמדתם שאגת־אדירים.

 פלישת־צ׳כוסלוב־ נגד ליטבינוף ופול דניאל
 בבית־ת־ עמדתם קיצונית, כה היתה קיר.

 בל אין ששוב וחופשית, גאה כה משפט
ה העמוקה הדאגה את להסתיר אפשרות

ברוסיה. וסדר חוק המשלימים את אופפת
 את מהווה אינה עדיין זו שתסיסה ייתכן

ה המדכא, הישן, הסדר של התחלת־סופו
 שהדיכוי ייתכן ברית־ד,מועצות. של מיושן,
ממושך. זמן עוד יימשך העריצי

 המהנדסים ודנילוב; גנדרה הפרקליטים •
 במי־ וסטודנקוב. שושניקוב קראכיבסקי,

 הכלכלן משפט־גינזבורג נגד טח* ננראד
 לבלות, הספיק שכנר קראסניה, ויקטור
המ.וו.ד. של בבתי-הכלא שנים שמונה בעבר,

 סופית הרסה פראג ברור: אחד דבר אך
הצעי הרוסים של וסובלנותם סבלנותם את

 קרח־הדיכוי עתיד במאוחר או ובמוקדם רים.
 במקום אדירים מים יפרצו ואז להבקיע,

ניצחי. שקט שוכן כי היה נידמה בו

האיטי
והמין המוות בצל

 דוקטור האיטי של הזקן הדיקטאטור
 שולט דובאלייה דוק״) (״פאפא פראנסוא

 שהיטלר מכפי חזקה פחות לא ביד באי
 שיש, מסתבר עתה הגרמנים. נגד הפעיל
השניים. בין רעיונית קירבה באמת,
מש ובהפעלת בשיטות־העינויים רק לא
 הדומה מאקוטי הטונסון חשאית, טרה

-ק לא לגסטאפו; בפעולותיה, להפליא,

דוק פאפה
במיבצר־היטלר!״ ״ביקור

כמובן שחור, — גזעני מסע־טרור בהשלטת
ה בגישתו אף אלא הזרים; כל נגד —

רעיונית:
 הפולנים,״ ואת הגרמנים את מעריץ ״אני
 כתב בפני דוק פאפא מכבר לא הצהיר

 הכריזה שהאיטי ״העובדה מגרמניה. שבועון
 ארצות־ לפני עוד השלישי הרייך על מלחמה
 סקאנדאל.״ היתה הברית,

 רוצה ״הייתי לבדה: באה לא זו הצהרה
 ש־ היטלר של במיבצרו בברגסדורף, לבקר

).61( הזקן הרודן נאנח בברכטסגאדן,״
 בינתיים כבירדהפושת. - האישים

 כריס־ המלך במיבצר דוק פאפא מסתפק
 בחדר־ ,לראשו מעל תלוי שתצלומו — טוף

 מאד־ של החתומים תצלומיהם ליד עבודתו,
קינג. לוטר תין

 משתעשע היעןיש הדיקטאטור בעוד אך
 סוציולוגיים ובמחקרים בבנייני־פאר בנוף,

מאקוט הטונטון ממשיכים ואנתרופולוגיים,
באיטליה תבנית־המאפיה לפי המאורגנים —
 ולהרוג איכר, מכל מס־גולגולת לגבות —
 בייחוד בעיניהם, חן מוצא שלא מי כל את

לבן. כשעורו
 כך נימצא, אנוש, חולה עצמו דוביביה

 מזקין, שהוא ככל אך המוות. בצל אומרים,
 לא ושליטתו: — אכזריותו גס גוברות כך

ה ניסיון־ההפיכה את כוחותיו סיכלו מכבר
לשלטון. עלה מאז שמיני,

 האיטי, על צילו את מטיל המתת רק לא
 ושלושת אנשי־מיליציה אלף 12 בעזרת

 חלק הוא המין גם נזאקוט: טונטון אלפי
האיטי. של ההודיה מן בלתי־נפרד
 המרכזיים האישים אחד מחפשים ״כשאנו

 לבית״ כל קודם הולכים המישטר, של
 בפורט־דו־פרינס, קאתרינה, אמא של הבושת

 של משומרי־ראשו אחד אומר בירתנו,״
דוק. פאפא

 היפות את מחזיקים אנו שם טבעי: ״וזה
 יפול לא להיזהר רק צריך נשות־האי. של
 הטונטון אנשי מאוהבים בה הנערות אחת על

המקומיים.״ מאקוט

מישחת״ שד ״דוד המקומית: בעגה •
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