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בעולם
ארצות־הברית

אי ק מרי א ה
המכוער

 הופכים או נפצעים נהרגים, שנה מדי
אמרי ילדים מיליון כחמישה לבעלי־מום

 ממאירות. מחלות של קרבנות לא הם קאיים.
ה המכוניות מיליון 80 של קרבנות לא הם

ארצות־הבריח. כבישי את ממלאות
הוריהם: של הקרבנות הם אלה ילדים

 על־ידי הוכה וחצי שנתיים בן ילד #
 מת הילד במכות. להרדימו שהחליט אביו

מזעזוע־מוח.
 הוטלה חודשים שבעה בת תינוקת #

 החדר, של השני לקצה החורג אביה על־ידי
 הילדה ארוחת־בוקר. לאכול רצתה לא כי

בגולגולת. שבר עם אבל בחיים, נשארה
 אמר, על־ידי נכוותר, שנתיים בת ילדה #

גולגו באגרופים הוכתה סיגריות, בעזרת
ש הילדה נשברו. מעצמותיה ורבות לתה

 כנחשלת כיום מאושפזת נורימאלית, נולדה
חסרת־תקנה.

 המדהים הסיכום את דו־פרצופי. 'חס
 לרופאים, בעיקר בעבר ידוע שהיה הזה,

 ד״ר החוקר ריכז ושכנים־קרובים, שוטרים
ה ברגדיים אוניברסיטת איש גיל דויד

יהודית.
ה לרקע חשיבות כל אין כי גילה הוא
 ההורה של הגזעי או הדתי החינוכי, כלכלי,
 עושים כולם ומכים, במידה ילדו. את המכה
לב ואקדמאים, בורים ועשירים, עניים זאת.
 העושה המכוער האמריקאי ושחורים. נים

 אחר הורה לכל כמו בדיוק לו, יש זאת,
ומשונות. שונות סיבות זאת, העושה בעולם

 הרבה שהפילו מחלות־ילדים של השורש מן
מפשע. חפים קרבנות פחות

דנמרק
עקשנות
גרמנית

 הרליג־ קארל ד״ר ),50( המזדקן הרופא
 גרמניה. של בייעודה גדול מאמין הוא קופר,
ה את לזרז ניסה הוא שנים שמונה לפני

ש ניו־נאצית, מפלגה הקמת על־ידי תהליך
 שנת לגבולות גרמניה את להחזיר ביקשה

1939.
 התחיל והרליגקופר חיים שבקה המפלגה

 רימום לשם חדשים יעדים לעצמו לחפש
מסו למה להוכיח כדי גרמניה. של שמד,
 בעקבות לצאת לבסוף החליט גרמנים, גלים

הצפוני. לקוטב פרי*,
 היא דנמרק. ממשלת התערבה שכאן רק

 למחליקיו בדלק להצטייד לגרמני התירה לא
 ממחסני שלו התצפית ולמטוס הממונעים

 הדני האי גרינלנד, בצפון המצויים הדלק
התו (מספר מאוכלס ואינו שכמעט הגדול,
 קנדה, בין והשוכן בלבד) אלף 30 שבים:
הצפוני. והקוטב איסלנד
 הוכיח השבוע גרמניים. הרים 34

 היא. מה גרמנית עקשנות הגרמני הדוקטור
 בקופנ־ גרינלנד לענייני במשרד הופיע הוא

 גרינלנדיים הרים שיאי מפת הגיש הגאן,
 הבינלאומי הנוהג לפי בחורף. טיפס עליהם

 שמות את לקבוע ראשון, כמטפס זכאי, היה
ההרים.
 בגרי- מצויים ועכשיו עשה. הוא זה ואת

מי רמת ביניהם גרמניים. הרים 34 נלנד
 של שמו הונצח גם לניו־נאצי, וכראוי נכן

צוק־ברכטסגאדן. היטלר: אדולף משכן

הנרי וחתן מארגרט יורשת־עצר
שמות יש דלק, אין

 שהעלה ילדים להכאת המניעים מן כמה
גיל: הד״ר
(וה קטן ילד כשהיה הוכה הוא שאף או
 משך ילדים הכאת של מיקרים גילה מחקר

 מבעייה סובל שהוא או דורות), שלושה
 לא־ עבודה (כגון ״מעשית״ או ריגשית
כבדים). חובות או נעימה
 בהיט־ מוצא הוא לתסכולו המוצא את
 אוכלי ההורים שבהם ובמיקרים לילד. פלות

ל מחוללים שהם מה על ריגשות־אשמה
ל הכאה בין אותם לפצות ומנסים ילדיהם,

 אינה כן גם התוצאה מיוחד, ביחס הכאה
חיובית.
 פגיעה בילד פוגע הזה הדו־פרצופי היחס
 לאיזה מבין אינו הוא חמורה. נפשית

להסתגל. עליו הוריו של ממצבי־הרוח
 על יודע גיל ד״ר ציכורית. !עירנות

 אבל בילדים. פגיעה נגד החוקים של קיומם
 המיקרים הם מעטים כמה עד יודע גם הוא
בית־המשפט. לפני הורים מובאים בהם

 בעיסקי להתערב לא מעדיפים השכנים
ה לפעמים מובאים אליהם הרופאים, הזולת.
חו הסברי־סרק כדי תוך הפצועים ילדים
במשפטי־דיבה. מהסתבכויות ששים

שה חברתית, משימה היי הבעייה פתרון
 לפחות תשומת־לב לה להקדיש חייב ציבור

לעקירתן בעבר, הדבר, שנעשה מידה באותה

ה הדנים. בשביל מדי יותר היה כבר זה
 את לפחות לסלק במסע התחילו עיתונים

ל הצעתם: הנאציים. המעוזים שמות שני
 הצוק ואת רמת־מאהנרט הרמה את כנות

ה וחתנה יורשת־העצר לכבוד צוק־הנרי,
 לשאתה העומד מונפזה, רוזן הנרי, צרפתי,
הבא. בחודש לאשר,

הארץ ר1כד
אי במילאנו, עציזדה. תמרור •

 לדוגמנית משרד־הרישוי בוחן הודיע טליה,
או הכשיל הוא כי ),22( סומנצי דמייאנה

 בלבד: אחת סיבה בגלל במיבחן־הנהיגה תה
במחצאית. למיבחן הופיעה שהיא על

 בכף־קנדי, מסמר. .שגלל הכל •
 החלל טיסות רשות הודיעה ארצות־הברית,

 שבנייתו טיל, לסטיית הסיבה את איתרה כי
 ונפילתו ממסלולו דולאר, מיליון 18 עלתה
ב מקף־מחבר השמיט השילוח מתכנן לים:

אלקטרוני. מחשב על־ידי שהופעלה תכנית
 קיבל בוושינגטון הקצינה. קידום •

 להעניק לנשיא המתיר חוק בית־הנבחרים
 עד שהוגבלו ארצות־הברית, צבא לקצינות

 דרגות גם ומטה, סגן־אלוף לדרגת עתה
ואלופים. אלופי־מישנה

 האדם פרי, אדוין רוברט האמריקאי *
).1909( הצפוני הקוטב על הראשון
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