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 עכר אלי של האופנה מרם
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 !ביותר הטוב את לעצמפם הרשו
 לליל זוגי חדר היום כבר הזמינו

 בקבוק לכם יצפה ובו כלולותיכם
 לארוחת פירות סל הקרח, על שמפניה

 זאת כל במיטה. בוקר וארוחת לילה
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הברית ארצות
חדשה שיטה

ת לגילוי או הרי טן- סר

 סרטן־ של מוקדם לגילוי חדשה שיטה
באוני חוקרים על־ידי התגלתה הריאות
בבלסימוד. הופקיינס ג׳והן ברסיטת
 בשיטות סרםן־הריאות את מגלים כאשר

 הוא האפשרי היחידי הטיפול הנוכחיות,
 החדשה, בשיטה הפגומה. הריאה סילוק

ב סרטן־הריאות את לגלות יהיה ניתן
לנת יהיה שניתן כזו במידה מוקדם שלב

הריאה. את לסלק מבלי — חו
מחו אחוז שמונה עד חמישה רק כיום,

 בשיטה בחיים. נותרים סרטן־הריאה לי
לחמישים. האחוז יעלה החדשה,

 חמש עוד יעברו החוקרים, שלדעת אלא
לי תוכל שהאוכלוסיה עד שנים עשר עד

מסו כה היא זה, בשלב זו. משיטה הנות
 בקנה־מידה מעשית שאינה ויקרה, בכת

עממי.
 600 נבדקו המחקר, צוות שערך בניסוי

 מהם אחוז 95 ומעלה, 45 בני גברים
המקו בשיטות שנבדקו סיגריות, מעשני

בריאים. ונמצאו — בלות
שלו נמצאו — החדשה הגילוי בשיטת

 סרטן־ של התחלתי בשלב נגועים מהם שה
הריאות.

פסנתרים

בשמיים

 התעופה חברות בין הרצחנית התחרות
המת המחירים במלחמת רק לא נמשכת

ה ביטוי לידי באה היא לאחרונה. נהלת
 אמויקן חברת נוסף: במישור גם שבוע

 פנים־ אמריקאית תעופה חברת איירליינס,
 בקו שלה למטוס פסנתר הכניסה ארצית,

 לו, שבא נוסע כל ניו־יורק.—לוס-אנג׳לם
 שיותקן לבר המטוס, לאחורי לסור יוכל
להנאתו. ולנגן לפסנתר, להתיישב שם,

 מעוניינת עתה, ויפה. טוב הכל כאן, עד
 כדי החדשה, התוכנית את להריץ החברה
הנוס של תגובותיהם תהיינה מה לשמוע

 המוסיקליות להתבטאויותיהם האחרים עים
למסע. אחיהם של

ני מעלות התוצאות — טובה בירה ספל
צוצות.

חבר כתופעה ? האסון בא מאיפה
ובירה אבקה המכונה — החדש הסם תית,

 תוצאותיו: במערב. כמו בדיוק פועל —
 בפשיעה, עלייה המומים, צעירים חבורות
 — מקום לכל דרכו מוצא הסם תיגרות.

 בניגוד ובתי־משוגעים. בתי־סוהר כולל
 ביחס הצעירות, יותר רבות למערב, אולי

מע הגברים בו. המשתמשות לצעירים,
צרו את להטביע עדיין כנראה, דיפים,
באלכוהול. תיהם

 לנושא, שהתייחסה רשמית •בהודעה
 בפראג: ממשלתי גורם הצהיר

 זה אסון מדוע בעינינו היא ״תעלומה
 הקא־ לעולם האופייני בסמים, שימוש של

זעומה במידה אפילו — יחדור פיסאליסטי,
 מקום לו אין שם הסוציאליסטי, לעולם —

כלל.״

צרפת
גורילות

ם אי תונ לעי

 — הקשה בידה ידועה צרפת משטרת
 הפעלת במהלך הפגנות. בפיזור בייחוד

 לעיתים נפגעים הזו, הקשח היד מדיניות
 המסקרים כתבים וביניהם לא־מפגינים, גם
המהוסה. את

 עתה הפעילה זו, בעייה על להתגבר כדי
 מיוחדת, שוטרים יחידת צרפת משטרת
 בעת לעיתונאים ליווי לשמש שנועדה

סוערים. אירועים סיקור
ח. ת  להם שתהיה אלה, שוטרים מ

 שוטרים של בעבודתם להתערב סמכות
כת מיוחד, להסדר בהתאם ילוו, רגילים.

 גועשים, מאורעות לסקר היוצאים בים
 בלב גם בחופשיות לפעול להם ויאפשרו
ופרעות. מהומות

מש החליט החדשה היחידה הקמת על
 בעת מעצרו, לאחר הצרפתי הפנים רד

 למתח שגרם צעד — עיתונאי של הפגנה,
ה למשרד השביעית הממלכה בין גבוה
פנים.

איטלויה
ת טו ט מו ת  - הכלכלה ה

ה״ בגלל מאפי ה״

קנדה
שלתית ועדה _ ממ

ם בעד מי ס

 המליצה נועד לענייני ממשלתית ועדה
 לחוקית המריחואנה סם הפיכת על השבוע
ב שיווקה ועל ומעלה, 18 לבני בקנדה,

ממשלתי. פיקוח
 משרד־הפנים על־ידי שהוקמה הוועדה,

 שנתיים, במשך הנושא את ■חקרה הקנדי,
לממ מסקנותיה את להגיש עתה ועומדת

שלה.
 אלה, מסקנות קנדה ממשלת תקבל אם
כן. שתעשה הראשונה המדינה היא תהיה

ציביה
ם מי ס

ם טי ס אלי צי סו
 בלעדית, עתה עד — הסמים אופנת
 הקאפיטאליסטי העולם לצעירי לכאורה,

ה למסד מבעד חודרת החלה — המנוון
 כאלה, לממדים הגיעה היא בצ׳כיה, ברזל.

 אידיאולוגיים כאבי־ראש גורמת שהחלה
המפלגה. לאבות
 צ׳כוסלו- צעירי בין הפופולארי הסם
ה אסטמה, נגד מסורתית רפואה בקיה:

 את והמכילה בלבד, בצ׳כיה מקובלת
 אין לכשעצמה, אפדרין. המשכר החומר

עם יחד אולם משכר. אפקט זו לרפואה

 על המאפיה של ההרסנית השפעתה
משת היא עליו איזור, כל של כלכלתו

 להרס עד אולם הידועות. מן הינד, לטת,
 פני הגיעו לא — הכלכלה של טוטאלי
היום. עד הדברים
לחו לינוזה, האיטלקי באי הניעו. היום,

המקו המימשל ראש התפטר סיציליה, פי
 באי המאפיה שאוכלוסיית על במחאה מי

הכלכלה. להתמוטטות גורמת
 באי המאפיה אוכלוסיית מנהיגים. 15

זה  להיות אמורים הם איש. 15 מונה לי̂נ
 לגלות ונשפטו באיטליה, המאפיה מראשי

״בי המאפשר חדש חוק לפי הזעיר, באי
ב לחברה.״ מסוכנים טיפוסים של דודם

 למאי, 19ב־ החדש, גלותם למקום הגיעם
 מהם שלאחדים הפשע, אלופי הבטיחו

 עם הדוקים קשרים השמועה, לפי יש,
 בארצות־הברית, המאורגן הפשע ראשי
 לנפש דולאר) (כשני לירטות 1,200 לשלם

 את הניאה זו הבטחה דירה. שכר ליום
האור נגד המוני מרד מאירגון התושבים

הממו ההכנסה הכל, אחרי החדשים. חים
 האי אוכלוסיית — לינוזה תושב של צעת
 לשנה. דולאר 250 היא — נפש 387 מונה
מבוטל. סכום איננו ליום דולאר שני

ה שבמיטב אלא הרגל. את נפשוט
 15 החליטו המאפיה, אלופי של מסורת
 לשלם סירבו להבטחתם, להתכחש הגולים

 המכולת חשבונות ואת הדירה שכר את
מאפש שאין שמאחר הצהירו הם שלהם.

 לא הם — למחייתם להתפרנס להם רים
בהתחייבויותיהם. יעמדו

ל במחאה פנו הנזעמים לינוזה תושבי
 ״המשחקים בסיציליה. המרכזיים שלטונות

ל הבריקו אותנו,״ מעניינים אינם שלכם
 ישלמו לא הגולים 15 ״אם הפנים. משרד

 את שלנו האי יפשוט — חובותיהם את
הרגל.״


