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 ריח גווני בשני להשיג
ל כ  המרקחת בתי ב

המעולות והפרפומריות

קרקע) (קומת 53 החשמונאים ברחוג החדשים גמשרדיו
 עזר תכשירי עשרות על מקרוב לעמוד ותוכל הסברים תקבל שם

 רפואה בספרי מגוונת ספריה רפואיים, מין עזרי חדשים, והיגיינה
ולאשה. לגבר לקוסמטיקה מיוחדת ומחלקה ומדע

1$ מעל לבוגרים מוגבלת הכניסה
223502 טלפון ת״א, ,53 החשמונאים ♦ רצוף 18.00—8.30 המשרד: שעות

ויאטנאס
 אשמה — צרפת

ויאטגאס? במלחמת
 ארצות- נגררה צרפת, מצד סחיטה בגלל
להת אותה שהוביל הראשון לצעד הברית
בויטנאם. ערבות

ב השבוע השמיע זו מפוצצת הכרזה
 החוץ תת־שר ),70( בולם צ׳טטר וושינגטון
 של ועדה בפני בעדותו לשעבר, האמריקני
 ״אחת לדבריו, זו היתד, האמריקני. הקונגרס

 ביותר והציניות המגונות מעיסקות־החבילה
ה האמריקנית הדיפלומטיה של בהיסטוריה
מודרנית.׳׳

ש העיטקה, פירטי ציד־מכשפות.
 צרפת של הסכמתה תמורת :1949ב־ נערכה
 זה שהוקם החדש הגוף לנאט״ו, לתרום
 ארצוודהב־ הסכימה — דיביזיות 12 עתה,
 דולר מיליארד וחצי שניים להעניק רית

 ב־ אז שלחמו הצרפתיים, הכיבוש לכוחות
הודו־סין.

ל אינם פניהם כי אז, טענו הצרפתים
 אלא אסיה, בדרום־מזרח שלטונם החזרת

 מאחר המתפשט. הקומוניזם את לעצור רק
 במלוא־עוצמתו אז השתולל שבארצות־הברית

 הסנא־ של האנטי־קומוניסטי ציד־המכשפות
 ארצות־הב- ממשלת הושפעה מקארתי, טור
 לעיסקה נעתרה דעת־הקהל, מנטיות רית
הצרפתים. עם

 כבר ,1952 בקיץ בסייגון ביקרתי ״כאשר
ה לכוחות האמריקנית העזרה ממדי הגיעו

ה מכל ארבע פי הגדול לסכום צרפתיים
ה מלחמת לאחר אירופה לשיקום תמיכה
תה זה ״היה בולם. העיד השנייה,׳׳ עולם

ו ככדור־שלג, וגדל שהלך חד־סיטרי, ליך
 בעיני שנראה ומה בו. לעצור היה ניתן לא

למד לא שכנראה העובדה היא מכל, המדאיג
 את עשינו לא שלנו. המישגים מכל דבר נו

ב עתה, לעשות עלינו שהיה היחידי הדבר
שטעינו.״ להודות — וו טרגדיה

גרמניה
 שבוייה — ו5 בת

אמה במקוס
 בת בריטית נערה הוחזקה חודשים שבעה

 כשאמה גרמניה, במיזרח הייזלר, קארן ,15
ל מעבר המערבית, בברלין לה ממתינה

 סירבו גרמנים והמיזרח — המפורסם כותל
 סערח־הרו־ בעקבות השבוע, רק לשחררה.

 במערב־אירופה, בעיתונות שהתעוררה חות
טרפם. על המיזרח־גרמנים ויתרו

 פסלת היא הייזלר, רנה קארן, של אמה
 שנים בתה, עם יחד שהתגוררה, בריטית

 — האחרון ביולי המזרחית. בגרמניה מספר
ברלין. למערב עקרה
תך/ נטשה אמף״  מקרח לטענת או

בר במיזרח בתה את האם השאירה גרמניה,
 על־מנת הבת של בדרכונה והשתמשה לין,

כ כך, משום לחופש. אחרת אשד, להבריח
לאוסט בתחנת־הגבול קארן נעצרה אשר
 למוסד־לילדים והועברה הוחזרה — ריה

 מיזרח־גרמניה שלטונות נציגי האל. בעיר
לתבי בתשובה לה, סיפרו אצלה, שביקרו

למע החליטה, אמה כי לשחררה, עותיה
אותה. לנטוש שה,

ה סיפרה בהתחלה,״ להם האמנתי ״לא
 כללית אך עצבנית, מתוחה, קארן, שבוע
 שיחרורה. עם עיתונאים במסיבת בסדר,
 מילה שמעתי ולא החודשים, כשחלפו ״אבל

להתפלא.״ התחלתי מאמא,
שלטו טענת את הכחישה קארן של אמר,

 את העלתה כי סיפרה מיזרח־גרמניה, נות
 בחודש לאוסטריה, רכבת על בבודפשט בתה
 בברלין עימד, להיפגש אמורה והיתד, יולי,

 ה־ למקום בתה הגיעה לא כאשר המערבית.
 גילתה אחריה, מחפשת החלה — מיפגש

 בה לעיר והוחזרה בגבול נעצרה היא כי
האל. התגוררו,

 חודשים, שבעה של באיחור השבוע, רק
הפגישה. התקיימה

ארה״ב
 — ללדח החלליות
עלובות גרוטאות

 של למותו שנים ארבע ימלאו שבוע בעוד
עם שנשרף גריסום, וירג׳יל האסטרונאוט

כ צ׳אפי, ורוג׳ר ווייס אדוארד חבריו, שני
 התלקח, שלהם אפולו החללית תא אשר

קנדי. בכף הקרקע, על ניצב בעודו
 את גריסום של אלמנתו הנציחה השבוע

 פיצויים תביעת בהגישה העגום, התאריך
ה יצרני נגד דולר מיליון עשרה בגובה

מור מתוכננת, ״חללית שייצרו על חללית׳
פו ברשלנות ומתוחזקת — בדוקה כבת׳

שעת.״
 ברחבי מיליונים בעיני רמאים. סתם

 האדם את שהנחיתו אפולו, חלליות העולם,
הטכנו להתקדמותו סמל הינן הירח, על

 של ולעליונותר, האנושי, המין של לוגית
זה. בתחום ארצות־הברית

 גריסום, בטי של תביעתה את הקורא
האל טענה זה. מאמונו קצת לאבד עלול
מנה:

 בטוחה ולא יעילה, לא היתד, לא ״החללית
 בה החשמליים החיבורים בחלל. למסע

 כל בה היה לא לקוייה. בצורה הותקנו
 שום בה היה לא שריפה• לכיבוי סידור

מתאים. פתח־מילוט
 היצרנים שיווקו כאשר מזאת: ״יתרה
מת כלי־רכב בתור כזו, עלובה גרוטאה

 כלל שהזהירו מבלי לחלל, ליציאה אים
 משום זה במעשם היה שבה, הליקויים על

פשוטה.״ רמייה
 פיצויים, התובעת אלמנה, של טענותיה

היא, הצרה האובייקטיביות. שיא תמיד אינן

ואשתו גריסום אסטרונאוט
ח לא יעיל, לא בטו

הא את גריסום בטי ביססה זה שבמיקרה
ש החקירה ועדת של הדו״ח על שמותיה

 האמריקנית, החלל סוכנות נאס״א, הקימה
השריפה. בעקבות
 אך ציורית, פחות בשפה קבע, זה דו״ח

 סבלה אפולו תוכנית כי מוחצת, פחות לא
ובפי בייצור בתיכנון, מרובים מ״ליקויים

טיב.״ קוח

 התרופות בלוף
הגדול

 מכל יותר תרופות על חיים האמריקנים
 במיקרים כי התברר, לאחרונה אחר. עם

 להם עוזרות נוטלים שהם התרופות רבים,
פסי מבחינה היותר לכל — בכלל אם —

כולוגית.
 של והתרופות המזון רשות שערכה מחקר
 עשרים רק כי גילה, ארצות־הברית ממשלת

 מועילות אכן בשוק התרופות מכלל אחוז
 אחוז 14 יצרניהן. שמפרסמים כפי בדיוק

ה בטענות בכלל עומדות אינן — נוספים
מוחלט. בלוף הן — כלומר יצרנים.

 רשות עתה עומדת אלה, גילויים בעקבות
 סוגי 245 מהשוק לסלק והתרופות המזון

ל לגמרי, יעילות כבלתי שנתגלו תרופות
 בפירסומי־ לכלול התרופות יצרני את חייב

 הממשלה שתעניק היעילות סיווג את הם
 זה ממשלתי סיווג גם כשיהיה תרופה. לכל
 למי להחליט הצרכנים יוכלו עיניהם, לנגד

ליצרן. או לממשלה — להאמין
 שתהפוכות בארצות־הברית, וההיפוכונדרים

 המלח־ ושעוללות חיים הם שבה התקופה
 במיב־ הנוער התפרצויות בויאטנאם, חמה
ב להם הציקו הגובר העוני ובעיות ללות

 בעיותיהם את לפתור יצטרכו — הכי לאו
אחרת. בדרך
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