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 טלפוני ידיעות שרות הופעל

לציבור חינם
 שרות ״ידעפון״, הופעל אלה בימים

 יכול כיום לציבור. חינם טלפוני ידיעות
ה מספר את לחייג בישראל אדם כל

 מיד ולקבל 252425 ״ידעפון״ של טלפון
ה בשפה לו, הדרושה האינפורמציה את

שפות). 5( לו מובנת
ב יקבל ״ידעפון״ עם המתקשר כל

 ומעודכנת מדוייקת אינפורמציה מהירות
 לו, הדרושים שירות או עסק אודות
לו. הרצוי במקום
אינסט נמצא היכן לדעת הצרכן ירצה

 בסביבות אחר מקצוע, בעל או לטור,
ה יבקש .252425 ״ידעפוך יחייג ביתו,
 קולנוע בית נמצא איפה לדעת צרכן

 יחייג בו, מוקרן סרט• איזה או מסויים,
מיד. וייענה 252425 ״ידעפוך
 השרות את הקימו אשר הרעיון יוזמי
מפ כי מאמינים מארה״ב, ידע בעזרת

 שיטת של חיובי חיקוי שהינו — עלם
 ביותר החדישה האמריקאית התקשורת

ה לציבור לספק במשימתו יצליח —
 ומעודכנת שוטפת אינפורמציה ישראלי

ביממה. שעות 24 ובמשך עת בכל
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נשים בין דו־קרב
 גברים רק שידוע, כמה עד

להזמין נהגו
 זאת, ובכל לדו־קרב. זה את זה

 1718 בשנת כי בהיסטוריה נרשם
 הפאריזאית הרוזנת הזמינה

 אקדחים לדו־קרב דה־פוליניאק
 כששתיהן דה־נסלה, הדוכסית את

 אחד. גבר של ליבו על נאבקו
 ממרחק בזו זו ירו שתיהן

 הסתיים והדו־קרב צעדים 25
 דה־נטלה. הדוכסית של בפציעתה

 דו־קרב מנהלת אינך האם ואת?
 יום? יום אחרות נשים עם חשאי

 חצאי אל נישקך. היא הופעתך
 הגמישונים התחמושת: מיטב בלי
 נראית את שבהם ״מרסי״, של

 עצמם את מתאימים הם כי נהדרת, ,
 כאילו ממש ולגיזרתך, למידתך !

 גופך. על אותם יצקו
 מת־.ימים ״מרסי״ של הגמישונים

 חריגות בלתי שמידותיה אשד, לכל
 שהם ההרגשה את תאהבי ואת

לך. מעניקים
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במדינה
)18 מעמוד (המשך

 — אחרים קשים ומיקרים סרטן מיקרי לב,
 פועלים נתקל. אתה בו הראשון הדבר הוא

 מבקיעים בידיהם׳ עבודה כשכלי מתרוצצים
 מסמרים דופקים סולמות, מעבירים קירות,

במסדרו ביניהם, תחתיהם, לידם, בקירות.
חולים. עשרות — בחדרים נות,

 בבית-החולים אבק. של בים חדלים
 — שיפוצים עבודות כרגע מבצעים דונולו
כ מהמחלקה. החולים את שהוציאו מבלי
 שוכב שם למקום נזקק הפועלים אחד אשר
ה את מעביר מהסס, הוא אין — חולה

 מוציאים החלו ואחיות רופאים : קדחתנית
ה עיקר נעשית בו מהמסדרון המיטות את

 שם שגם — לחדרים אותן מעבירים עבודה,
 אין שבחדרים מאחר אך שיפוצים. נערכים

 היו שבו מצב נוצר המיטות, לכל מקום
 לגשת בכלל האחיות יכלו לא בהם חדרים

 לצד אחת הדחוסות המיטות בגלל לחולים,
השנייה.

ל מחוץ ״הייתי האחיות: אחת סיפרה
 קורה. מה הבנתי לא כשנכנסתי, מחלקה•
 ראיתי הראשונה בפעם אסון. שקרה חשבתי
שאני הזמן בכל מיטות. סוחבים רופאים

מרצפות שכרי בין ב״דונולו״ חולה
— חולים של שערותיהם בתוך

כ אסון נמנע פעם לא אחר. למקום מיטה
 למקום, ממקום מיסה העביר פועל אשר

 שלו לסולם שמתחת ידע שלא אחר, ופועל
קיר. לפרוץ המשיך מיסה, פתאום הוצבה
 הבל. מכסה האבק נורא. הרעש רק לא
 וליב־ סיד — חולים של שערותיהם בתוך
 בדרך ורק — ארוך צינור נושא פועל לוך.

 חברו בראשו. ולא חולה של בידו פוגע נס
 פוגעת המריצה חול. מלאה מריצה עם עובר

מבוגרת. חולה בחוזקה מטלטלת במיטה,
 יושבת משם הרחק לא בשערות. סיד

ב היא יחסית בוסתנאי. שרה מיטתה על
 התנאים אך ללכת. מסוגלת — טוב מצב
 לבית ללכת ״כדי זאת. לה מאפשרים אינם

אב של ערימות דרך לעבור צריך שימוש
נופ ״מלמעלה היא. מספרת וליכלוך,״ נים
 מפחדת.״ אני דברים. מיני כל לים

שו ניע ללא שוכבת המסדרונות באחד
 הפועלים אחד טילטל רגע לפני זוקה. שני׳
ב לעבוד צריך שהיה בגלל מיטתה, את

 —חולת־הלב של ראשה ליד נקודה. אותה
 ותיקה. נעליה — התקפה לאחר מספר ימים

 סיד. חתיכות מוגדר, בלתי בצבע הסדין, על
בשערה. גם

מסו אמוק, כאחוזות מתרוצצות האחיות
ה מספרת עבודתן. את לבצע בקושי גלות
 אי־אפשר שבועות ״מזה שליו: מרים אחות
 החולים נורא. זה במחלקה. בשקט לעבוד

 עושים הם האבק. בגלל לנשום יכולים אינם
כמ פיתרון. למצוא ואי־אפשר במיטה, פיפי

 אליהם.״ לגשת ואי־אפשר עט
הרופ כתף. משיכת - התשובה

 בני־משפחה יגידו? מה שותקים. — אים
 ב־ נענים — אליהם הפונים החולים של

חוסר־אונים. של משיכת־כתף
ה מנהל ברונר, דניאל פרופיסור קובע

ה השיפוצים חמור. באמת ״המצב מחלקה:
 לא בין היתה הברירה חיוניים. — נערכים

ה המצב לבין — למחלקה חולים לקבל
 :הנוכחי המצב מוטב — לדעתו נוכחי.״

 חמורים.״ יותר לפעמים בבית ״התנאים
 פריד, הלל חיים לד״ר לומר היד. ומה
 הוראות ״קיבלתי דונולוד בית״החולים מנהל

 בית־החולים.* על לדבר לא
מש דובר מקום ממלא מוהר, מאיר טוען

 לא הכרחיים. ״השיפוצים הבריאות: רי
 הזו. בצורה לבצעם אלא ברירד״ כל היתד,

מי חסרות המחלקה. את לסגור אי־אפשר
 אחרות.״ למחלות הועברו קשים חולים טות•

 הדובר שבידי המידע היה הצער, למרבית
 הועבר לא חולה אף העובדות: מדוייק. לא

אמ כל ננקטו לא כללית, אחרת. למחלקה
 בעבירות התחילו הבעייה. לפיתרון צעים

וזהו. —
נתג כאשר עיתונאי. כגדל בהלה

ו המצלם עיתונאי נמצא שבמחלקה לה
תנועה החלה והאחיות, החולים את מראיין

החדלה ליד שיפוצים
וליכלון סיד —

 כששאלתי כזה. דבר ראיתי לא כאן עובדת
 שיש אחרת אחות לי הסבירה קרה, מה
 החולים.״ את ומצלם שמבקר עיתונאי כאן

 את סיכם ? החולה במות אשם מי
 בבית־החולים: הבכירים הרופאים אחד המצב
 מה ולראות למחלקה להיכנס מתקשה ״אני

לע מה אין אבל נורא. זה שם. שמתרחש
 שה־ סבור הייתי אם — לי תאמץ שות•

 היתד, אחרים רופאים ושל שלי התפטרות
 לא אני אבל זה. את עושים היינו מועילה,
מאמין.״

 שני, יום לפני אלד, דברים אמר הוא
ב התפתחות: חלה מאז לדצמבר. 21ה־

 הזרם. את החשמלאים הפסיקו יום אותו
 לחדש תבע במרוצה, הגיע הרופאים אחד
 חולה החל הניתוק, בגלל הזרם. את מייד

גוסס. בטיפול שהיה
ה אפשרות. אץ שכבר הסביר החשמלאי

 את ואיתר חזר שעתיים כעבור עזב. רופא
 בנוכחות בפומבי, אותו האשים החשמלאי,

 החולה.״ מת ״בגללך עדים:
 המיסכן החשמלאי האשמת־שווא. זו היתד,

 היו החולה למות האחראים אשם. היה לא
השערורייתי. המצב את שיצרו אלה
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