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החו בקשתי תאושר לא באם להודיעך, הנני
 המוסד או יירה שמנהל הרי לראיון, זרת

 אלבחרי.״ מורים — החתום על יפוצץ.
 לאנשי זר היה לא אלבחרי, מורים השם
האח השנים עשר משך הבריאות. מוסדות

 מכתבים, עשרות לקבל הפקידים נהגו רונות
 מירשם־ בידו כי מוריס להם הודיע בהם
 ריפוי בשיטות מהפכה לחולל העשוי פלא,

קדחת־המלאריה.
ב כרוקה עבד ברומניה, שנולד מורים,

ה באחד מולדתו. בעיר מבתי־החולים אחד
 הכרח והיה בגרונו סרטן נתגלה ימים
 מורים נשאר הניתוח לאחר לנתחו. דחוף
 נאלץ כך עקב האחוזים. מאת בכל נכה

מק החל המיקצועית, פעילותו את לנטוש
המלאריה. נגד תרופה לפיתוח זמנו דיש

 שהשפעתה תרופה למצוא היתר, שאיפתו
 הקדחת התקפות את ותמנע מידית תהיה

 לאחר המלאריה. במחלת ונשנות החוזרות
כדו לייצר הצליח ניסויים, שנות שלושים

מפליאה. לדבריו, היתד״ השפעתם אשר רים,
 מורים אך מירשם־פדא. עם עליה

 המזהירה המצאתו, את להפקיד מוכן היה לא
 לארץ עלה יהודיות, לא בידיים בעיניו,
מירשם־הפלא. את עימו נושא כשהוא
 מיכת־ משגר החל ארצה הגיעו עם מיד

 תוכל ״המצאתי הבריאות. למוסדות בים
 כתב המדינה,״ לקופת מיליארדים להזרים

 המלאריה ״בעיית אחידי־הנוסח. במכתביו
 העולם.״ רחבי בכל תיפתר

מו שלח אליהם משרד־הבריאות, מעבדות
 את לאכזב נאלצו כדוריו, דוגמאות רים

 כתבו חידוש,״ כל בהמצאתך ״אין השולח:
 ״ואילו ההרכב, סוד על שעמדו לאחר לו,
 אין הקדחת, חום בהורדת השפעתה על

 כי אם כיניך, מכילה והיא היות להתפלא
 דומות. בתרופות מהמקובלת שונה בתערובת

 סיג־ תרופות כיום קיימות פנים, כל על
 שלך.״ מזו גדולה השפעתם אשר טטיות

 המר, ביאושו זו. גירסה קיבל לא מורים
 נדחה. אך לראיון, להתקבל בבקשות פנה

 אל פנה התישב, הוא להשחית: בער זעמו
איום. במכתב המשטרה שר

 לראיון, נתקבל אומנם מורים התוצאה:
 בדו״ח להגיע. התכוון אליו במוסד לא אך

 אליו לחולי־נפש, החולים בית של הסודי
 הרופאים: צוות קבע לבדיקה, נשלח

 להמצאתו, פרנואידית מגישה סובל ״הנ״ל
 לציבור.״ סכנה מהווה איננו אך

 בהכנעה. החדש המצב את קיבל מורים
 תיכנס ״המצאתי השבוע, אמר דבר,״ ״אין

 משרד בלי או עם — האנושות לשרות
 על לחתום עומד אני הישראלי. הבריאות

 תפסיד ואז זרה, חברה עם ייצור הסכם
 דולאר מיליון לפחות של הכנסה ישראל

בשנה.״

החי
 ניגש עת בתל־אביב, :לחוק מחוץ

 לקבל בית־קולנוע, לקופת מחוזי שופט
 הקהל מן איש סבר הזמין, אשר כרטיסים

 לתור, מחוץ כרטיסים לרכוש מבקש הוא כי
 הפרטי פסק־דינו הוציא עונש, עליו הטיל

 השופט בפני מהלומות בצורת המקום על
 הוציא בנתניה, :כחוק תרופה . . .

 על האוסר צו המקומי השלום בית־משפט
 שעה לאחר ברמקולים שימוש בית־קפה

 התלוננו המקום ושכני מאחר בלילה, 11
 התופים מייללת, החשמלית ״הגיטארה כי

למיחושי־ראש״ גורמת והמוסיקה מפציצים
 בבאר־שבע, בעירה. נביאה אין . . .

 הולדתו יום את דגון מלון הנהלת חגגה
 החלה יולי, לחודש 7ב־ המלון, של השביעי

 לתדהמתה גילתה שבע, בשעה המסיבה את
 בשם ילדה באר־שבע סביבות בכל שאין

 . . . שבע בגיל בת־שבע, או אלישבע
 מיפי עצר באשקלון, מיתודית. הפסקה

 כנופייה המקומית המשטרה של הנוער לג
 לרדת שנהגה בית־ספר, תלמידי חמישה בת

 לגנוב הגדולה, ההפסקה בעת הים, לשפת
 לשוב תאי־המתרחצים, מתוך שונים חפצים
 צייד . . . הלימודים לספסל מכן לאחר

 על מצור ילדים שמו בתל־אביב, ג האוצר
 לרדוף, נהגו אחריו חתול הסתתר בו מיקלט,

 החתול, למחבוא פרצו הצייד, אחר עקבו
 שהכילה קופסה מצאו אבנים, לערימת מתחת

צו . . . מוזהבים שעונים ־כתריסר
 נערה, אל צעיר ניגש בחיפה, : השעה

ש לאחר לצידוקו, הצביע אותה, לחבק ניסה
 עליה חומה לעבר בצעקות, פתחה הצעירה

 ב, ״ח, כרוזי־בחירות: שלושה דבוקים היו
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