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להשיג שוב ניתן̂ 
המרקחת בתי בכל

 נראית הבלתי המשחה
 בגרות בפצעי לטיפול

עור ודלקת

אקנבס
 ההפסקה על מצטערים אנו

 הנ״ל תכשירנו באספקת
 מהפרעה כתוצאה
שפופרות באספקת

ירושלים. בע"מ, רפא מעבדות

בעולם
פאקיססאן

רצח
רצח משכיח
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 טור של הפלישה תוצאת הודו, ממשלת

ל מעבר אל פאקיסטאן צבא של ממונע
הודו. תחום לתוך גבול,

 לשם מוזרה: הטענה נראתה ראשון, ממבט
 העסוקים פאקיסטאניים, כוחות יפלשו מה
של החופש בלוחמי במאבק לראשם מעל עד

 נאגק בפאריס הסינית השגרירות איש
״אור התעופה בנמל צרפתי, שוטר עם

 שם שאירעה הסנסציונית בתקרית לי״,
 סיניים דיפלומטים כמה כאשר השבוע,

 שלהם, הטכנאים אחד את להעלות ניסו
ל היוצא למטוס כולו, מסומם כשהוא
 מיטב לפי הפנטסטית, התקרית פקינג.

 פרצה בונד, ג׳יימס סרטי של המסורת
ה כטכנאי הבחינה קרקע דיילת כאשר
ה קביעת המשטרה. את הזעיקה המום,

 ונסיונות סמים, הוזרקו לאיש כי רופא
 מידי בכוח לחלצו הסינית השגרירות
ה על הצביעו — הצרפתיים השוטרים

 להימלט, כנראה ניסה האיש כי עובדה
 להחזירו במטרה חבריו על-ידי נתפס

 החזרה״בכוח של הזאת השיטה הביתה.
 לשם הביתה, סוטים דיפלומטים של

 ה־ על חביבה היתה חשבונות, עשיית
 מייסד הקיסרות. מתקופת עוד סינים

 סון־יאט- החדשה, הסינית הרפובליקה
 בשג־ נכלא בהיעדרו, למוות נידון סון,

 מהסגרה וניצל בלונדון הסינית רירות
ב הקהל דעת להתערבות תודות רק

אנגליה.

 יחפשו הודו, תחום לתוך — באנגלה־דאש
נוטפות? צרות לעצמם

ה תשובת מהטבח. הדעת להסיח
 לטענתם, הגיונית: נשמעה ההודיים דוברים

 לתגובה, הודו את לגרות פאקיסטאן מגסה
 מלחמה אף אולי או גבול, טיכסוך להוליד

 דעת- את להסיח המטרה: קטנה. מקומית
 באוכלוסיית הנערף מהטבח העולמית הקהל
המזרחית. בנגל
 הראשון האות זהו זו, טענה נכונה אם
 העולמית דעת־הקהל מטרידה שאכן לכך,
חאן. יחיא פאקיסטאן, נשיא של שלטונו את

 להעלות זה, לחץ להגביר יש המסקנה:
 בידיעה — אפשרי פורום בכל הנושא את

ו מאות של חייהם להינצל עשויים שבכך
וילדים. נשים גברים, אלפי
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