
בריאות של ורת
 שלחו־ בסברה אמת יש האם

 יש המלכות במזון■ אשר מרים
 רבות שנים מרפאות? סגולות

 המדענים את זו שאלה העסיקה
 סיכומי הם חשובים כה ולכן

 מדע אנשי שלושה של מחקרם
לאח פורסמו אשר אמריקאיים

מד מבחינה והמאשרים רונה,
 סגולות מצויות אכן כי עית

המלכות. במזון מרפאות
מ בודדו החוקרים שלושת

חומ הדבורים מלכות מזון תוך
 לאותה כי והוכיחו מיוחדת צה

 אנטיביוטיות סגולות חומצה
 חידקים המשמידות מיוחדות

פט של התפשטותן והמונעות
מזיקות. ריות

 היא השומנית החומצה אולם
ב הרבים החומרים אחד רק

 ״טוני התכשיר המלכות. מזון
 מלכות, מזון המכיל רויאל׳/
 להתעגי־ זכה בארץ, והמיוצר

המש הרופאים של רבה נות
 בגיל חולים לריפוי בו תמשים
 והסובלים קשיש, או מבוגר
 מרץ, חוסר תיאבון, מחוסר

ודכאון. אפאתיה
:הצהיר ידוע פנימי רופא

 נוקט שאני משנה יותר ״זה
ב השימוש על המבוסם טיפול

 מקרים לגבי המלכות מזון
 משביעות הן והתוצאות רבים
 לי היו ביותר. ומעודדות רצון

 רפואי תכשיר שום בהם מקרים
 מצב להטבת הביא לא אחר

 של רובם רוב ואצל הפציינט
 במזון שהשתמשו הפציינטים

 בריאותם, מצב שופר המלכות
 בדם, הכולסטרול כמות ירדה

הר מציינים והם התיאבון חזר
כללית!״ רעננות גשת

הדבורים לב1
ה מזון של הראשי הספק

אלו קבוץ הוא בארץ מלכות
 את מסבירים ומומחיו נים

 חומר זה :המלכות מזון סגולות
 מיוחדות בבלוטות הנוצר רירי

 הן הדבורים. של בראשיהן
 תזונתן לצורך אותו מפרישות

ה בימים הרימות של וגידולן
 זה ריר להתפתחותן. ראשונים

ב אך דבורים. חלב מעין הוא
 מחלב ניזונות שהרימות עוד

ראשו שעות 36 רק הדבורים
 ניזונה הרי חייהן, של נות

 מריר הכוורת של המלכה־האם
 ה־ של פוריותה בקביעות. זה

 לא מופלאה. היא מלכה־האם
 בין קשר קיים כי לכן, ייפלא,

 המלכה־האם של ימיה אריכות
 שהיא המיוחד למזון ופוריותה

 ההשפעה היא וכזאת מקבלת
בני־אדם. על גם

ת :פית ח ליום א
 כוורות 220 אלונים במשק

 משך מלכות מזון מפיקים ומהן
 החברה, הקיץ. חודשי ששה

 רויאל״, ״טוני את המייצרת
 ליום אחת כפית על ממליצה

 החלה אף ולאחרונה למבוגרים.
 לחוץ־לארץ לשווק החברה

 של בשווי הראשון, (המשלוח
 לשוויץ) היה דולר, אלף 33

 עלול הענף כי מאמינה והיא
 במי־ זר מטבע למכנים להפוך
 החורף כי מבוטלים, לא מדים
 לכוורנים מאפשר בארץ הקצר
 של יותר גדולות כמויות לייצר

המלכות. מזון

8

במדינה
)7 מעמוד (המשן

 אחת. רכה במלה אפילו אותם הזכירו לא
הוזכרו: שלא המקרים

 שניסתה מרמת־החייל, 60 בת אשד, 0
לדעת. עצמה לאבד
 מעשה עשה מבית־שאן 34 בן גבר •

.12 בת ילדה של בגופה מגונה
ה במחסן להתאבד ניסה 57 בן גבר •
 שהסתבך אחרי תל־אביב, עירית של ביוב

מעבודתו. ופוטר כספים בעניני
ב מגונה מעשה עשה 16 בן צעיר •
.22 בת צעירה של גופה
מהאוני בדרכה הותקפה סטודנטית •

 על־ידי בבית־הכרם לביתה בירושלים ברסיטה
ני ארצה, אותה הפיל עליה, שהתנפל צעיר

 לדעת שנוכח אחרי נמלט אותה, לאנוס סר,
התעלפה. כי

נר סריקות המשטרה ערכה זה במקרה
 היתד׳ העתונות תוצאות. ללא אולם חבות,
 פירסמה אילו האיש בגילוי לעזור יכולה

 המתקיף. של ותיאורו המקרה פרטי את
 לעורר עלול זה דבר כי זכרו העתונים אולם

 האנס פורסם. לא המקרה החיקוי. יצר את
לצחוק. היה יכול

 היה השבוע שאירעו הרבים המקרים מכל
ש ממקרי־ההתאבדות אחד ביותר המזעזע

 תחת לפרסם. העתונים טרחו דווקא אותו
 סופר טראגיות״, בנסיבות ״מתה הכותרת

 בידיעות הבוקר״. ש״מתה 40 כבת אשד, על
 הפרטית וכתובתה שמה את העתונים מסרו

 ילדות. ושתי בעל השאירה כי פרטו המלאה,
ב נרמזה אלא נאמרה, לא המוות סיבת רק

לה למד קורא״עתונים כל שבינתיים נוסח
בינו.

ל כ ה ש״. ״ א מ  אשר, באותה משהו היה ;
 החיקוי יצר את לעורר היה שיכול אומללה

 אופיר, לגבי אלא האחרון, מעשה לגבי לא —
למופת. היו הם שניהלה. ואורת״החיים

 המוז״ חולי כל אותה אהבו נישואיה, עד
 הדסה העירוני בבית־החולים א׳ הפנימית לקר,

 נטשה נישואיה אחרי עבדה. בו בתל־אביב,
 בנותיה. ולשתי לבעלה התמסרה עבודתה, את

 בכל סבלה והרגישה יפת־הרוח האשד, אבל
 מספר לשבועות נכנסה כשנתיים לפני זאת.

 כאדם משם יצאה לחולי־נפש, לבית־חולים
חדש.

 אולם מחלתה, על ידעו בית־החולים מנהלי
 כשביקשה לעבודה, בחזרה אותה קיבלו
 שנד, כעבור בריאה. כבר היתד, היא זאת.

ש באמה לטפל כדי לעבוד, שוב הפסיקה
התאלמנה.

 עליה סיפרו טוב־הלב,״ סמל היתד, ״היא
 ראו לא מיוחד דבר ״שום השכנים. כל

לק כשד,פסיקה כחדשיים, לפני אבל עליה.
 לסיבה׳ אותה שאל והמוכר בחנות, דגים נות

הכל.״ לי ״נמאס כי ענתה
 עמדה היא במיוחד. שמחה נראתה השבוע

 היא בתה. של הבת־מצוה חגיגת את לחוג
 עליזה ,והיתד אורחים הזמינה עוגות, הכינה
 באחד הרגישה השבוע שבאמצע אלא מאד.

 חם בקבוק בקשה היא בכאבי־בטן. הערבים
 למחרת המכאובים. על מאד התלוננה משכנה,
 להזמין לקופת־חולים, הבעל הלך בבוקר
 הרחוב לקרן להגיע הספיק לא הוא רופא.

 מן עצמה שהשליכה אשתו, של כשגופתה
הדגים. חנות פתח ליד התנפצה הגג,

היפה דורטה
מתכ חדש. נשק בישראל הומצא השבוע

 אלא הצבאית התעשיה אנשי היו לא נניו
ה קריאת בעת הישראלית. העתונות כתבי

 לחירבת הישראלית הפשיטה על רשימות
 ברשות כי הישראלי לקורא נודע תוזאפיק,
ב תותח ביותר: חדיש נשק מצוי הסורים

לזדטה. הוא ששמו מ״מ, 81 קוטר
 שהודיע במעריב, הידיעה הופיעה תחילה
 הסובייטית.״ הלורטה ״הופעלה בכותרת:
 ״השתמשו בידיעה, נאמר הסורים,״ ״החיילים
סוביי מתוצרת לה־טה בתותחי בהפגזתם

 לקוראיו: הארץ גם בישר למחרת טית.״
 מתוצרת בנשק הפעם השתמשו ״הסורים
 היו שנלקח השלל ובין וצ׳כית סובייטית

 גם שלל שנלקחו לורטה, מסוג מרגמות גם
סיני.״ במבצע

 על מעולם שמעו שלא הצבאיים המומחים
 בעל בנשק מיד התעניינו זה, בשם תותחים

 כי להם התברר הקלאסי. האיטלקי השם
 זה. בשם מרגמות או תותחים קיימים לא

 מעריב, במערכת ד,טלפונאית אותם המציאה
 שנמסר תותח־ללא־רתע* השם את ששיבשה

 את העתיק הארץ של כתבו בטלפון. לה
לכתבתו. המשובש השם

 ז60ס11• האנגלי המושג של מילולי תרגום *
מ נרתע שאינו תותח שפירושו ,1688 9״״

 כמו הפגז, שבתרמיל המטען התפוצצות הדף
אחרים. תותחים

המגורשים, קליטת לעניני הגרמני השר של האחרון הפורטרטאוברלנדר
 של הראשון בחודש בלבוב, ההמונים ברצח בהשתתפות החשוד

לבוב. נמצאת בו פולין, של המזרחי בחלקה שהחזיקה לבר-יתיהמועצות, הנאצים פלישת

 ה־ בטלפון. הקול אמר מיד!" ףייוא
 לא והשמנים העגולים הפנים בעל איש-1..

 מרצדס מכונית לתוך קפץ הוא רגע. חיכה
המ שם לפולדה. מבון בלילה נסע מפוארת,

 מאנשי וכמה המקומי הכללי התובע לו תין
ה הנוצרית־הדמוקרטית, המפלגה מפלגתו,
המערבית. בגרמניה שליטה

יצ מכך כתוצאה קצרה. היתד, ההתיעצות
 הטפסים אלף 22 את החרימו שוטרים, או
ל שעמדו (״המעש״), טאט די השבועון של

 היה המאמר נושא מקומי. מבית־דפוס צאת
 אובר־ תיאודור הר ושבע: שמנמן גבר אותו
המגור לעניני הפדרלי• השר ,55 בן לנדר,
שים.

האר בטאון טאט, די כתב מאמר באותו
ה המשטר נרדפי התאחדות השמאלני גון

 אישום המכיל חומר מונח ״לפנינו נאצי:
 ברציחה כמשתתף נחשד פדרלי שר מחריד:

המלחמה!״ בימי ההמונית
★ ★ ★

כזעית״ ״עליוגות

ש הראשונה הפעם זאת היתה א •י•
 גל־ והחרמת הוזכר, מחריד חשד אותו /

 חודשים מזה כי אותו. השתיקה .לא יונות
 מסע הקומוניסטית המזרחית בגרמניה התנהל
ה אוברלנדר. של כרטי־חייו לגילוי מרוכז

 מקומו השר! מכס אותו ״הורידו סיסמה:
הכלא!״ חומות מאחורי
 נסתבר למדי. מאלפים היו החיים פרטי

בש הנאצית למפלגה נכנם המכובד השר כי
 כאחד —לשלטון הגיעה בה השנה ,1933 נת

ב המגואל במאבק השתתפו שלא ממיליונים
לק מיהרו אך השלטון, על הנאצים של דם

 הוכתר זה מסוכן כשמאבק העגלה על פוץ
בנצחון.
 בזרועות אוברלנדר נתקבל הנאצים אצל

 נחשב הוא גדולה: מעלה לו היתד, פתוחות.
 מדעי־החק־ איש כי המזרח. לעניני כמומחה

 בברית־המועצות, שנים כמה שהה לאות
ש טבעי היה כן על בקולחוז. שם התמחה
והו גוברת בתדירות מופיעים החלו מאמריו

כ המשטר, של האקדמאיים בבטאונים לכת

 ״קהי־ רשמית נקראת המערבית גרמניה •
 של פדרציה מהווה הגרמנית,״ לית־הברית

 ממשלה מהן אחת לבל אשר מדינות, תשע
עומ בבון הפדרלית הממשלה שרי משלה.

לשרי־המדינות. מעל דים

מזר ״השאיפה של העיקריים הדוברים אחד
לפלי הקרקע את שהכשירה סיסמה — חה״
אירופה. למזרח גרמנית שה

החק הפרופסור מזהירה. היתר, הקאריירה
 בפלוגות־הסער שטורמהאופטפירר הפך לאי

 ב־ס.ס. לתואר־ייצוג גם זכה (ס.א.), החומות
 ברית של הרייכס־פירר התמנה הוא השחור.
פוע חדירת למנוע שנועדה הגרמני, המזרח

 הגרמנית לחקלאות פולניים עונתיים לים
הגבול. באזורי
 נשגבות למטרות לחם ארגון אותו אולם

ל מפלגתי בעתון אוברלנדר, אז כתב יותר.
ההיס של ביותר המזהיר ״ההישג מורים:
 ובקר־ בטראגיות העשירה הגרמנית, טוריה
 הגרמני המזרח של מחדש יישובו היה בנות,
 את הגרמנים גירשו כאשר הביניים, (בימי

.הסלאביים) העמים . על בעל היה הגרמני .
גזעית.״ יונות
 לפני מעטים שבועות ,1939 ביולי היה זה

 על־ידי במלחמת־עולם פתח הנאצי שהפירר
 גילה שנה כעבור לפולין. חדשה פלישה

 מטרת לדעתו, להיות, צריכה מה אוברלנדר
 שטחי־המזרח של ״הגרמניזציה זו: פלישה
וה הגירוש אמצעי מוחלטת. להיות צריכה
פגי מוטב אך לנפגעים, סבל יגרמו העברה

 זעירה מלחמה מאשר חד־פעמית, חמורה ע?־,
שתימשך.דורות.״

דב כתב שאמנם עתה מכחיש אוברלנדר
ה כי טען שמו, תחת שהופיעו אלה, רים

או הכר. בלי עד מאמרו את שינתה מערכת
 מאמרים של תוכנם את הכחיש לא הוא לם

 שיתוף־ על המליץ בו אחד ביניהם אחרים,
 מפני מזרח־אירופה, מעמי חלק עם פעולה
ביה הלוחמים אנשים, נמצאים בהם ש״גם

״ דות . . .
 עיבוד המלחמה: בראשית המיוחד, עיסוקו

 בפולין יהודים״ של עבודתם ל״ניצול הצעות
 לעבודות־ גיוסם אחרות: במלים הכבושה.

כסיה.
★ ★ ★

ו ג מ ו ש ש? י .8.8 אי

לם לא 8ול  הפרופסור וגם חוסן, לעו
ץ ל א נ  ל־ לעזור כדי לצבא. להתגייס ^

 מטיפיה. מראשי היד. שהוא מזרחה״, ״שאיפה
ש לתפקיד הועבר חיל־המילואים של כסרן

 של פוליטי יועץ להכשרתו: במיוחד התאים
 בפולין שגויסו אוקראינים, מתנדבים גדוד

ברית־ נגד הקרובה המלחמה למען הכבושה


