
חדש הזה־כוח העולם תנועת
השנייה הוועידה

 באולם בערב, 8.30 בשעה ,29.3 ר, ביום יתחיל הוועידה של הפתיחה מושב
 אחרי־ ארבע בשעה ,30.3 שבת, ביום תינעל הוועידה תל־אביב. תכלת, קולנוע

הצהרים.

 לפנות מתבקשים הוועידה, של מוועדת־המיפקד הודעות קיבלו לא אשר חברים
תל־אביב. ,136 ת״ד התנועה, למזכירות בדחיפות

מייד. זאת לעשות מתבקשים טופסי־ההשתתפות, את החזירו טרם אשר הצירים

 במזכירות לקבל אפשר הזמנות ולאוהדים. לחברים פתוח יהיה מושב־הפתיחה
עצמו. באולם הוועידה ובערב התנועה,
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 העתיקה, בעיר שנפגעו, הפרנסות רבות

 למדינת־ המיזרחית ירושלים סופחה מאז
 את מנחמת אינה זו עובדה אך ישראל.

 בבתי- המסתובב )55( בסומי אל מוצטפד,
עצובה. כרוח־רפאים ירושלים של הקפה

 מעוניינים,״ הישראלים אין שלי ״בפרנסה
 באים.״ לא הם ״אצלי נאנח. הוא
ה המיקצועות באחד עוסק אל־בסומי כי

 משך העתיקה: העיר של ביותר עתיקים
 מוהל מרמאללה, האיש היה ארוכות שנים

 תיבת־ שעל כתובת שמעידה כפי — מורשה
עימו. נושא שהוא המכשירים
ה רק לא אבל לשלטונות. טענות

 הערבים גם לאל־בסומי. באים לא ישראלים
בניהם. את מלמול לאחרונה נימנעים
יל לחמישה אב בעצמו אל־בסומי, מספר

ל רוצים לא ״הם נכדים: לשישה וסבא דים
מצב־רוח. של עניין זה אצלנו עכשיו. חתוך,

 אחרי ברית־מילה לעשות צריך לא ״הערבי
 אפילו זה את לעשות יכול הוא ימים. שיבער,

 יותר• או. שנים שבע אחרי
 לעשות צריך ברית־מילה לעשות ״בשביל

 מצב־רוח.״ צריך ולמסיבה מסיבה
 ל־ קשה טענה לאל־בסומי יש מזה, חוץ

שמותר חוק להם ״יש הישראלים: שילטונות

אל־בסומי מוהל
לחתוך רוצים לא

 מוסלמי. אפילו אחת. אשד, עם רק להתחתן
 את למול שצריכים חוק יוציאו שלא למה אז

קטנים?״ כשהם הילדים

חיים דרכי
ה השן חול ה
 כאב־ נתקף כשהוא ישראלי, עושה מה

 לרופא־השיניים הולך מאוד: פשוט ? שיניים
הביתה. חוזר טיפול, מקבל ביותר, הקרוב
 צץ אינו שכאב־השיניים בתנאי נכון.

 אלה, בימים כי בשבת. או שישי ביום דווקא
 יכולות ,רופאי־ד,שיניים כנראה החליטו כך

א׳. יום עד ולכאוב להמשיך השיניים
א פ רו ה ע ״ ס "נ  השבוע, אזרח, סיפר !

הזה: העולם לכתב
ה שלי. הקבוע לרופא־השיניים ״הלכתי

 פאצייד מקבל לא הוא נעולה. היתד, מרפאה
ד. ביום טים,

 לחייג. והתחלתי הטלפון ליד ״התיישבתי
 מהם, שאחד קיוויתי לפחות. רופאים, תריסר

בי. לטפל מוכן יהיה מישהו,
 במרפאות לטלפון. בכלל ענו לא ״רובם

 ,,פרטיות1 בדירותיהם אחד. לא אף בכלל —
 סטאנדאר- תשובה ותמיד שניים או נשי קול

 בחופשה.׳ נימצא הרופא ,מצטערים. טית:
 רופאי־ הסתדרות עם התקשרתי ״בסוף
 ה־ של הטכנית המזכירה בישראל. השיניים

 ובשימחה. באדיבות לעזרתי באה אירגון
 התל־אביבים. רופאי־ד,שיניים כל היכן שאלתי
 יום־עיון.׳״ להם שיש להיות ,יכול ענתה:

 עם קמתי ״בשבת מטלפונים. פחות
ערבי. רופא לחפש לנסוע החלטתי איום. כאב

ניגש לרמאללה. הגעתי הצהריים ״בשעות
 רופא־ דג׳אני, הישאם הד״ר של למרפאתו תי

המפורס דג׳אני למשפחת בן צעיר, שיניים
 המתנתי בישראל. נציגים גם לה שיש מת,
בשן. הדוקטור טיפל אחר־כו בתור. דקה 20

 עשירית ל״י. וחצי שתיים הטיפול ״מחיר
 ולאין ישראלי רופא־שיניים שמבקש ממה

הטלפונים.״ על שביזבזתי ממה פחות שיעור
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