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חןץ יחסי
ת מעצר שב ב
 העמוד רוחב לכל מרוחה היתד, הידיעה
 פריטאון, של מייל דיילי הודיע הראשון.

״ה המערבית: באפריקה סיירה־ליאונה בירת
 בבית־המש־ דיזנגוף ומנהל הראשי רוקח
 הסיפור: בא השמנה לכותרת ומתחת פט.״

 קול־ פראנסיס הראשי, הממשלתי ״הרוקח
 של הישראלי המנהל איגר, יוסף ומר קר,

 בע״מ, המערבית אפריקה דיזנגוף חברת.
 אגנם שופטת־השלום בפני בשבת הובאו

 בטענות כסף בהוצאת והואשמו מאקוליי,
שווא.״

 בין מעשי־רמאות. בשורת הואשם קולקר
 שייכים שהיו מקררים גנב כי על השאר,

 גניבת על חזרה; אותם לה ומכר לממשלה
 ועל בביתו: לשימוש ממחסן־ממשלתי עצים

 שונים. חפצים על מכם מתשלום התחמקות
 עיס־ בביצוע הואשם הישראלי איגר ואילו

קולקר. עם בשותפות פלילית, קר.
ה ״ביום כתב־האישום: לדברי העיסקה,

להו שניהם זממו לו, בסמוך או במאי, ד
 330 של סכום מהממשלה כחוק שלא ציא

 על־ידי שולם אשר ל״י), 3000(כ־ לי״ש
אמקור, מקררי שלושה לקניית הממשלה

 אזרחיה לאלפי א-ות־אזהרה רק לא שימשו
 אלא הצעירה, ישראל של והולכים המזדקנים

 במדינה שרמת־החיים העובדה על גם הצביעו
 רק לא למערב־אירופית, והולכת הופכת
המילה. של הטוב במובן

ישר רופאי־לב עשרות כמה ישבו השבוע
 עם בירושלים, הרסה בבית־החולים אליים

 מארצות־הברית, למחלות־לב מומחים חמישה
 פרטים להם ומסרו אינפורמציה, מהם שאבו

בישראל. הרופאים שרכשו הנסיזן על
 רופאי לגבי פחות. הולים תימנים

 חיה מעבדה ישראל משמשת העולם, כל
 התרכזו שבארץ העובדה ראשונה. ממדרגה

 העולם, של רבים מחלקים שמוצאם אנשים
 וה־ המחיר. והרגלי הסוציאלי מצבם אשר

אפש פותחים שונים, כל־כך שלהם תזונה
 אלה, אנשים על לנסות מהכלל יוצאות רויות
 השפעות שווים, בתנאי־חיים עכשיו החיים

שונות. ותרופות
 ואר־ מכך, נהנה בישראל הרפואי המחקר

 רפואי למחקר כספים המעניקה צות־הברית,
 ישראל את הציבה בעולם, מדינות לתריסר
זו. מבחינה השלישי במקום
 מבחינה ביותר החשובים המחקרים אחד

 דווקא בדקו כאשר לאחרונה, התפרסם זו
מח־ על הרגלי־התזונה השפעת את בישראל
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ליאונה* פיארה •בל ביומון פותרת
המכוער הישראלי — ועתה

 רכושה הם המקררים כי הכוזבת בטענה
דיזנגוף.״ חברת של

 שקולקר מכיוון כלתי־ידיח־תי. אל,ט
 בווא־ ליאונה סיירה שגריר של אחיו הוא

 השמות אחד היא ריזנגוף וחברת שינגטון,
מעצ לבש המערב־אפריקאי, בסחר הגדולים

 שערוריה של מימדים ואיגר קולקר של רם
ראשונה. ממדרגה ציבורית

 לעיסקה הצטמצמה לא המעצר השפעת
 בעתו־ סנסציוניות לכותרות או מפוקפקת,

 אותה הרגיש הישראלי משרד־החוץ נים.
 היה הראשון הסימן ירושלים. עד היטב

האחרו בשנתיים שכבשה ישראל, מסחרי.
 מידי בסיירה־ליאונה התרופות שוק את נות

 ממשלת כי אותו. מאבדת החלה האנגלים,
 הרוקח של שקשריו חששה, סיירה־ליאונה

 הצטמצמו לא הישראלי הנציג עם הראשי
התרו במיסחר גם אלא במקררים, במיסחר

 סחורה של הזמנות לחדש במקום וכך, פות.
ליצר מחדש אותן מפנה החלה ישראלית,

אנגליים. נים
 כאשר מדינית. היתה השניה התגובה

 החוץ שר ערך בפריטאון השערורייה פרצה
 בלבנון. רשמי ביקור סיירה־ליאונה של

 החוץ ״שר אפריקאי: מדינאי השבוע סיפר
 לבוא ומשם לקפריסין, לחזור צריך היה

 לבטל הוראה קיבל הוא בישראל. לביקור
הביקור.״ את

 ישראלי כל לראות נוטים באפריקה כי
 מנסה כזה נציג ואם ישראל. ממשלת כנציג

 עובד, הוא בה הארץ ממשלת את לרמות
 אקט אלא נפסדת, מסחרית קנונייה זו אין

השניה. כלפי אחת ממשלה של בלתי־ידידותי

רפואה
שבלב י□1י>1ע

 אזרחים 2992 בישראלל מתו 1960 בשנת
ממחלות־לב.

.3465ל־ מספרם הגיע 1961 בשנת
חולי־הלב, של התמותה בשיעורי זו עליה

הרגי שהתימנים למסקנה הגיעו לות־הלב,
 רגישים — שומנים־מן־החי פחות לאכול לים

 עומדת זו איירגישות אך ללב. למחלות פחות
האי לתפריט מתרגלים שאינם זמן כל להם

 רגישות מופיעה כנראה, רגע, מאותו רופי.
רגילה. אירופית אוכלוסיד, כל של לזו הדומה
 מקצועית מבחינה עסקנים. רק לא

לשלושה: מחלות־הלב מתחלקות פשוטה,
 בשפה (המכונות נרכשות מחלות־לב •

 בשסתומי־הלב הפוגעות תמטיות), מקצועית
 מחלות או דלקת־פרקים בעקבות ומופיעות
דומות. שגרוניות

 מופיעים בהן — מלידה מחלותי־לב 9
מומי־לב. בעיקר

כ המופיעות — נרכשות מחלות־לב 9
 דם המספקים בכלי־הדם מפגיעה תוצאה

 והנודע ביותר הנפוץ הוא זה סוג ללב.
המ העסקנים״ ״מחלת את כולל הוא ביותר.

 הסתיידות ואת פקטורים, אנגינה פורסמת
 הכליליים העורקים טרשת — עורקי־הלב

המקצועית. בשפה
 מחלות־הלב כל נכללות רביעית בקבוצה

 הכלליות הקבוצות בשלוש נכללות׳ שאינן
מאוד. תדירות הן גם אך —

 הקר- הסמינר פחות. חולות הנשים
 מסוגו השלישי הוא השבוע שנערך דיולוגי
 למחקר ׳המוסד רפואני אותו ערכו בעולם.

 על־ידי שהוזמנו בארצות־הברית, קרדיולוג׳
 ומשרד־הבריאות׳ הרפואית ההסתדרות הדסה,

 שמלומדי ממה פחות לא אולם הישראלי.
כאן. למדו הם לימדו, חוץ־לארץ
 רופאי־ את שמעסיקה המרכזית, הבעייה

 הלב? למחלת הגורם מה היא: בעולם, הלב
 בביטחה עדיין אושרו ולא נבדקו לא הסיבות

 לא בארץ בסמינר גם בעולם. מקום בשום
 אחד דבר מובהקת. סיבה על להצביע הצליחו

הפרו הסמינר, דיקן של מדבריו ברור היה
סימנים כמה יש :גריפית ג׳ורג׳ פסור

קנו רמאות, של ״האשמות הכותרת: *
ומנהל הראשי הרוקח — וגניבה ניות

המשפט.״ בבית דיזנגוף
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