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 הנבחרת לסיגריה
* ביותר

 רשסייס נתונים באישור *
1971 הנבחר־ *הסוור וחשאל

)1נ מעמוד (המשך
לפתי עילה וששימשה אמריקאית, ספינה

 — שם האמריקאית הצבאית ההתערבות חת
 את הכינו האמריקאים שדוף. תירוץ היתר,

מראש. חודשים שלהם מדיניות־ההתקפה
 שהוא — הסודי המיסמך קטנה. אש

ה המעורבות התפתחות על מחקר־ענק
 רו־ על־ידי שהוזמן בויאט־נאם, אמריקאית

 שר־הביטחון היותו בעת מקנמארה ברט
 האחרון המסמר מומחים, לדעת הינו, —

 המאריקאית המעורבות של בארון־המתים
 .-,שבוע, המימשל, של נסיונו בויאט־נאם.

 של טיעון באמצעות פירסומו את למנוע
סע יוסיף רק — המדינה בביטחון פגיעה

ו במידה יערער, טיימס הניו־יורק רה.
 עד הטיעון, את לקבל בית־המשפט יחליט

תמ והשערורייה — העליון לבית־המשפט
ממוש אבל קטנה, אש על ותתבשל שיך
 באי־ האמריקאי האזרח את תשכנע כת,

המימשל. של צידקתו
 מכל שנדפק מי שם. נזק פה, נזק
 ניקסון. הנשיא הוא מכולב, יותר הפרשה

 מרוצה להיות הנשיא צריך היה לכאורה,
 ב־ בעיקר דבק הליכלוך כי — מהגילוי

 דבר לו, שקדמו הדמוקרטיים מימשלים
 ל־ מצויינת תחמושת לשמש היד, שיכול

 מערכת היפתח עם הרפובליקנית מיפלגתו
הבאה. בשנה לנשיאות הבחירות

 פשוטים, כה הדברים אין למעשה, אך
להפ מנסה שניקסון מהעובדה שמוכח כפי
שלכש דבר — המיסמך פירסום את סיק

הבחי־ מערכת בעת רב נזק לו יגרום עצמו

ניכסון הנשיא
קטנה אש על צלייה

 יואמנו שלא ללחצים נתון הנשיא כי רות.
 ברובם שהם והמימשל, הצבא ראשי מצד

ל מנשיא מוחלפים שאינם מקצוע, אנשי
לבזיונות. שאחראים והם נשיא,

 החזק האיש נכנע לפחות, ראשון בשלב
כיסאו. במחיר אף אולי — ללחצים בעולם

מוגה
גייגר
מצי לגלות המסוגל מיוחד, גייגר מונה

ה הנשק כלי הינו בקירבתו, הרואין אות
 אר־ שלטונות של בסמים במלחמה אחרון

צות־הברית.
 צל מסויים סוג הינו החדש הגייגר מונה

 את המרכיבים הכימיקלים אשר בקטריה,
 בהיר. בנוגה לזרוח לו גורמים ההרואין

 של המחקר במסגרת נתגלתה הבקטריה
 לוחמה אמצעי בנושא ארצות־הברית צבא

קיב ניו־יורק ומשטרת הגנתיים* ביולוגיים
 לעריכת דולר אלף ארבעים של הקצבה לה

בה. ניסוי
מ בלשים עימם ישאו הניסוי במסגרת

 במי- הבקטריה של מושבות הסמים מחלקת
 יאפשרו אטימותם, שלמרות מיוחדים, כלים

 ובאותו במידה לתוכם. אוויר הסתננות
 יתחיל הרואין, של מרכיבים יהיו אתיר
ויו יותר ויזרח ילך לזרוח, ד,מיכל פנים

למחזי ההרואין. למקום שיתקרב ככל תר
ממושכת. שקיעה זו זריחה תבשר הטם, קי

גי על המגיבות צורות־חיים דהיינו, •
 אדם, ריח או זיעה כגון מסויינוים, רויים

ל בניגוד או״ב לגלות ניתן *ושבאמצעותן
נגי בעיקר שהם התקפיים, לוחמה אמצעי

קטלניות. מחלות פי

ו 764 הזה העולם12




