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 ,60ה־ שנות של הסם היה הל.ס.די. אם
 המדעי בשמו (או פי. ס. הל. כי ספק אין

 לא .70ה־ שנות של הסם יהיה ל־דופה)
 החדש, העשור תחילת עם נולד שהוא רק

 זהו ההזיות מעוררי לסמים שבניגוד אלא
 בפעם ההזיות. מקום את למלא שבא סם

 למצוא הצליחו כי לרופאים נזמה הראשונה
האמיתי. האהבה שיקוי את

 רופאי־עצבים במיקרה. התגלה הל־דופה
 פארקינסון למחלת כתרופה אותו ניסו

 מפגיעה נובעת פארקינסון מחלת האיומה.
 ב־ ומתבטאת המרכזית העצבים במערכת
 קפואה ובהבעה באיברים משונות עויתות

 ויליאם הד״ר הודיע השבוע הפנים. של
 בארצות׳ ג׳ורג׳טאון מאוניברסיטת או׳מאלי,
 אצל לל־דופה שנערכו בניסויים כי הברית,

 תכונותיו התגלו פאדקינסון, מחלת חולי
למ תועלת להביא העשוי אהבה״ כ״שיקוי

תבל. ברחבי בני־אדם אלפי אות
ההש .70 כני לזקנים גברא כוח

 התגלתה הל־דופוז של ביותר הבולטת פעה
 שהפכו והשבעים, השישים בגיל גברים אצל

 בן הממוצע מהגבר יותר כוח־גברא לבעלי
 זה סם גרם מסויימות נשים אצל .20ה־

מוגברת. מינית לפעילות
 שני אצל הסם השפעת אובחנה כה עד

 כנסיון הסם ייתן להם מהמקרים אחוזים
 הגברים, אחד פארקינסון. מחלת לריפוי

 שנים שש מזה משותק שהיה ,60 בגיל
 מינית פעילות כל לו היתד, לא וממילא
 אחרי במרץ לחזר התחיל אלה, בשנים

בו. שטיפלו האחיות
 עוד לפחות גילו או׳מאלי הד״ר לדברי

תכונו את ארצות־הברית ברחבי רופאים 20
 אנשים אהבה.״ כ״שיקוי הסם של תיו

 לפתע גילו שנים במשך משותקים שהיו
 מיני במגע באו נמרצת, מינית פעילות
 מהם, כשאחדים ביום, אחת פעם לפחות

 מיניים יחסים מקיימים ,70וה־ 60ד,־ בגיל
ביום. פעמיים אפילו

 אמר ,״20,־ד בן הממוצע לגבר ״בהשואה
 שלוש בין מיניים יחסים ״המקיים או׳מאלי,

ניכר.״ הישג זהו בשבוע, פעמים לחמש
שפור לפני נורמלים. לאנשים לא

בר הל־דזפה של המפתיעה השפעתו סמה
 לשמור מוטב לא אם הרופאים שקלו בים,
תכונו פירסום שכן בסוד. גילוייהם את
 מעורר לסם להפכו עשוי הל־דופה של תיו

 ״לכל ההיפים. מדור צעירים אצל מבוקש
 או׳מאלי הד״ר אמר כאלה,״ כוונות שיש מי

 סם הוא הל־דופה כי להזהירו ״מוטב
מתאימות.״ בלתי בידיים מסוכן
 המעבדות מנהל סינקליר, מלקולם אמר

 את המייצרות בבריטניה, יתיברסל הכימיות
 ״דעתי יצוא: לצרכי מה זמן מזה הל־דופה
 זו תרופה תתנו אם כי ה־א האישית

 פארקיד במחלת חולה שאינו נורמלי, לאדם
 המיני תיאבונו על הדבר ישפיע לא סון,

שהיא.״ צורה בשום

יהדות
פעולת
תגמול

 בעת לישראל צרפת ממשלת של יחסה
 היהודית הקהילה על גם השפיעה האחרונה

 יהודי שבועון הציע לאחרונה בצרפת. החיה
 אוו לשנות ג׳ואיף, טריביון לה צרפתי,

 הנאמרת שבת של שחרית תפילת נוסח
צרפת. יהודי ידי על

 הנכלל הפסוק במקום העתון: הצעת
מש תיהנה וצרפת ״תן והאומר: בתפילה

אומות בקרב תהילתה על ותשמור לום
 תהנה וצרפת ״תן להגיד: יש העולם,״
 אומות בקרב תהילתה את ותחזיר משלום

העולם.״
 של הראשי הרב ידי על נדחתה ההצעה

אהדתו למרות קפלן, יעקב צרפת, יהודי
 השבוע רק שגינה ולמרות לישראל, הגלויה

האמ בענין עמדתה על צרפת ממשלת את
 להעריך יבול ״אני קפלן: הרב אמר ברגו.

הצעתו אבל הטריביון של המרירות את
הדעת.׳ על מתקבלת אינה

הי העתון שהציע נוספת תגמול פעולת
 בבתי- חגיגיות לתפילות להזמין ״לא הודי:
 לפני צרפתים, פרלמנט וחברי שרים כנסת

 למשלוח מתנגדים הם כי בפומבי שיציהרו
ערב.״ למדינות נשק

חדש כוח —הזה העולם תנועת
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