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 לראוה עתה מוצגים המפוארים ״דנאר״ מטבחי
בת״א היריד בגני 29 בביתן הרהיטים בתערוכת
חה התצוגה  17.00—22.00 השעות ביו ,27.4.68 עד פתו

— :וב

ה פ י ח  
:תל־אביב

 ירושלים
ה י נ ת נ  

:רמת־גן

 66819 טל. ,28 נורדוי רחוב בע״מ, ״דנאר״
 245634 טל. ,47 אבן־גבירול בע״מ, ״דנאר״

 227908 טל. ,110 אבן־גבירול רח׳ ״המהדר״,
 232194 טל. ,170 בן־יהודה שרותים ״כח״

 62736,26608 טל. ,8 שמאי פרימק, אברהם
 3 גורדון רחוב ״אורגון״,

727433 טלפון ,64 מס׳ הרצל רחוב בביוף,
723696 טל. ,7 התעשיה חלוצי דנאר, ביח״ר : חיפה מפרץ

אחריות. ושנה הנחה 10ס/סכ־ הפיחות למרות
.30.4.68 עד בתוקף אלה הנחות

בננ״נז דואר
י ט י ה ת ר ב ו נ נ ר

י ו נ י ת ש ב ו ת — פ
ת לשנות המבקש מנוי  מתבקש כתובתו א

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

בעולם
 )25 מעמוד (המשך

 דברים: מספר כבר התרחשו בינתיים
— לפאנאמה הגיע אריאס רוברטו 9
נפגע. או נעצר ולא

ב שהגיעו צעירים, בריטים ארבעה <•'
 כ״קוש־ נעצרו לפאנאמה, רגיל מיסחרי מטוס
 הגנרל.״ לחטיפת קשר רים

 המהולל, הבריטי־היהודי הפרקליט #
 או) מייצג שהוא הצהיר ג׳אקובם, דייוויד

 40 בת מקבוצה חלק היו ״הם הארבעה:
 ל־ לנסוע שהתכוונה אירופיים, שכירי־חרב

 שיקבלו עד — בשקט שם ולשבת פאנאמה
 כדי השבוע, לשם, טס עצמי אני' פקודה.
ולשחררם.״ לנסות

רי י כ ה. ש ר  שכירי- :הפרקליט הוסיף ח
 מיסחרית סוכנות על־ידי הועסקו החרב

שכר־טירחתו. את גם המשלמת בריטית,
 ערב עצמה, פונטיין מארגוט כשנשאלה

 להופיע עתידה היא שם לניו־יורק, טיסתה
 בתוקף: ענתה להגיד, לה יש מה השבוע,

 אבל העניין. כל על ידעתי לא ״שטויות.
 אהיה במאי, לבית־הנבחרים, הבחירות בזמן

לא.״ ואם שם יישאר בעלי אם — בפאנאמה

ארצות־הברית
האיש
המחסום את שעבר י—■יי—^■■■■■*ס■■■

 באמריקה. בייחוד מפגינים. מיני כל יש
 ' סאן־פראנציסקו. בעיר־ההיפיס, ובמיוחד

 בהפגנות רבות פעמים שחזה מאלה אחד
 סמל־המשטרה היה רובע־ההיפיס תושבי

ה .32ה־ בן ברגס, (״קרן־שמש״) ריצ׳ארד
 מכות־רצח ״מכים מלאכתו: את אהב לא סמל

חאשיש כמו בלתי־מזיק ירק המוכרים אנשים
 כלי־נשק למכור אצלנו שמותר שעה —

אמר*. דורש!״ לכל רצחניים
י ל ם. כ י י ס נ כ מ ברגם עבר השבוע מ

למעשים. הצהרות
למדר ניגש הוא סמל־משטרה, מדי לבוש

 מכיסו הוציא העירוני, בית־המשפט גות
 — לחאשיש הדומה סם סיגריית־מאריהואנה,

בציבור. אותה מעשן והחל
ב חבריו. על־ידי המקום על נעצר הוא
 סמל־ מעליו הוסרו מפקח־המשטרה, פקודת

 הועבר ברגס והמדים. — שלו המשטרה
 בניין, באותו השוכן העירוני, לבית־הכלא

ותחתונים. כתונת לובש כשהוא
 המפגין־היחיה אמר לי,״ איכפת לא ״זה
ה אלא אני, שלא הוכחתי ״כי רחב, בחיוך

מכנסיים!״ בלי — בציבור הניצב הוא חוק,

מדע
והפסיכיאטר המכשף

הפסי לרפואה זקוקים אינם ״האפריקאים
ה העולם — להיפך הלבנים. של כיאטרית

 האפריקאי!״ מד,מכשף ללמוד יכול לבן
 הרופאים אחד על־ידי נמסרה זו הצהרה

 בקונגרס החודש, שהשתתפו, האפריקאיים
בי בדקאר, שנערך לפסיכיאטריה, האפריקאי

רפו יסודות על מושתתת היא סנגאל. רת
איתנים. איים
 שיחות־הקונגרם, בעת שהסתבך כפי כי

 בה בחברה מחלות־הרוח מעט לא תלויות
ל שקשה הפרעות הרבה החולים. גדלים
 מסולקות רגילה, מערבית בחברה רפאו,
 השונים להרגלים הודות באפריקה, בנקל,

השחורה. היבשת בני של
ת ו ח ו ם. ר אי פ  נעוץ השוני מקור ר

 פועלת המערבית, הלבנה, שהחברה בכך,
 ותודות — היחיד האדם יעילות על־סמך

ב הנעלם; את לחקור ולרצונו לסקרנותו
 יסודות על־פי פועל האפריקאי שהאדם עוד

הוא מקור־מחשבותיו שיתופיים: יותר הרבה
 לשבט, או לכפר לקבוצה, שייך שהוא —

קבוצתי. אינטרס למען יחדיו הפועל
 בעזרת אפריקאי לרפא קל כך, משום

 רו־ את המזעיק — ״מכשף״ של השבעותיו
 אבות־ את המפעיל או כביכול, חות־הרפאים,

ה שהאדם בעוד ;חולה־הנפש של אבותיו
 המנסה לטיפול אלא יגיב לא החולה לבן

 או חולה שהוא לעובדה הכרתו את לעורר
מופרע.

כו חולה־רוח לשכנע, או להפנט, אפשר
 מחדש. לחנך צריך לבן חולה־רוח ואילו שי.

שנתכנסו מומחים 250 עסקו כך משום

 כדי ברשיון צורך אין בארצות־הברית *
 מן רובים הסוגים. מכל כלי־נשגן לקנות

 וקינג קנדי לרצח השתמשו שבהם הסוגים
בדואר־חבילות. ולקבל להזמין אפשר

במעצר ברגם סמל־משטרה
אסור ירק מותר, נשק

 — לשמה בפסיכיאטריה רק לא בדקאר
 כללית, בפסיכולוגיה בסוציולוגיה, גם אלא

ובידע־השפות. באתנולוגיה
 חדישים יסודות הזה הכנס מן ״נוציא

 הרופאים אחד הצהיר בחולי־הנפש,״ לטיפול
השגות.״ עשרות השגנו ״כבר הכנס. בתום

העולם בכל
י■•״■■■■■■■■■■■*רוצחים

8 —י*^^*-י*י***■!*■*וחדשים ישנים
חזיתות, ונתגבשו הרוחות סערו בו בשבוע

 קאפיטליסטיות לממשלות החדש השמאל בין
 לעיל) (ראה החדש הסוג מן וסוציאליסטיות

קרה: זה גם —
 ש־ רמזו צ׳כוסלובקיה, בפראג, •י

 המשטרה של האיום הבוס כריה, לורנטי
 כחש־ על־ידי שנהרג הסובייטית, החשאית

 גם היה — סטאלין מות לאחר וחבריו צ׳וב
 הנשיא של בנו רצח על ופקד שתיכנן האיש

 יאן שר־החוץ צ׳כוסלובקיה, של הראשון
 מעול זו ארץ שיחדור לאחר מאסאריק,

הנאצים.
הטיהו המשיכו פולין, בווארשה, 9
 אנשי- המישטר, מתנגדי נגד וההסתה רים

והמדומים. הקיימים — והציונים הרוח
 חמשת פירסמו האו״ס במרכז •

או המייצגים מועצת־הביטחון, של החברים
 דרישה, אפריקאיות, או אסיאתיות מות

 רודזיה נגד הנשק בכוח יפעל האו״ם כי
 תעמולתי, כצעד נתפרשה הקריאה הגזענית.

השחו לכוחות־המחתרת חיפוי מתן לקראת
ו אם — ברודזיה פועלים שהחלו רים,

 מכל ובריטניה האו״ם שוב יימנעו כאשר
התערבות.

 ממשלת הכירה בדאר־אס־סלאס, 9
ב — הפורש חבל־ביאפרה בממשלת טנזיה
 שבט בני של רצח־הד,מונים את לרסן מטרה
ש כפי ניגריה, בני על־ידי נודו ״הם איבו.
 היסלר,״ על־ידי בזמנו נודו גרמניה יהודי

מונגה. שידאל הטנזני, שר־החוץ הסביר
 המוני־ קיבלו קפריסין, בנירןוסיה, #

 ראש־ סגן דנקטש, ראף את צוהלים תורכים
ה של המוכתר מנהיגם קפריסין, ממשלת
 נזהר ״אנו שובו: עם שהצהיר, באי, תורכים

 יילקח לא בקרבות־רחוב שהשגנו שמה
הדיונים.״ שולחן ליד מאיתנו
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