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מאוד חובה
שי שחורת עקרת־בית )26( אחרוני, חנה

 לתחנה הכניסה לעבר חפוזה פסעה ער׳
 בנתניה. לביתה בדרכה בתל־אביב, המרכזית

 כבן גבר אליה קרב המודיעין, דוכן ליד
 לקנות לה הציע כמשה, עצמו שהציג ,25

 ״הספרים חודשיים. בתשלומים ספרים אצלו
 הימים,״ ששת מלחמת על ביותר הטובים
המשפחה. שם חסר הסוכן התלהב

!*7=1 0  היר־ לא האיש סירבה. חנה .4
 אין אם :נוספת הגיונית הצעה הציע פה,
 ישלח הוא כרגע, ספרים לבחור רוצה היא

 חנה התחייבות. שום בלי — לביתה סוכן
 רק ממנה ביקש הסוכן הסכימה. הנחפזת
הכתובת כי שבידיו סופם גבי על שתאשר

אחרוני מומחה
משפטית לתביעת התראה

 לא שהבום ״זה נכונה. — מוסרת שהיא
הסביר. סוכן,״ שולח סתם שאני יגיד

כע חתמה. הטופס, את לקרוא בלי חנה
 תשלומים פנקס אליה הגיע שבועיים בור
מהדו הודעה ובעיקבותיו ל״י, 79 סך על
 לא הצעירה עבורה. חבילה נתקבלה כי אר

למ אך הספרים, חבילת את להוציא הלכה
 חודשים, מספר כעבור קיבלה, זאת רות

ספ להפצת סוכנות זוהר, מספרי התראה
 אם כי ברמת־גן, 63 הרואה ברחוב רים
 נגדה תוגש הל״י, 79 את מיד תשלם לא

ה ל״י, 104 סך על — משפטית תביעה
ו עורך־דין טירחת שכר הוצאות, כוללים
ריבית.

 לספרי כשפנתה משחקים. לא פום,
ברי שאין הלקוחה־בעל־כורחה נענתה זוהר,

 בכתב התחייבות יש לשלם. עליה — רה
זה. וזהו מצידה,

 הזה, העולם כתב זכה שונה לתשובה
 פרץ, יעקב של תגובתו את ביקש כאשר

 נגד ״התביעה :זוהר ספרי סוכנות בעל
 השיב זה,״ מרגע החל מבוטלת אהרוני חנה
קל. חיש

— חשוב הייצוא
יותר חשובה על" ״אל ■אבל
 בשבועות להיפתח העומדת התיירות עונת

 העצמאות, ויום הפסח חג לקראת הקרובים,
 עונת־ להיות הסימנים, כל לפי עומדת
 אם הקמתה. מאז לישראל בתיירות השיא

 המחיר מה החליטה טרם ישראל ממשלת
 יהודי הרי השלום, עבור לשלם לה שכדאי
 עומד שהשלום כנראה כבר החליטו העולם
ה העולם, ברחבי הנסיעות סוכני בפתח.

ל הקיץ התיירות תנועת את מתכננים
 הארוכה הפסקת־האש כי סבורים ישראל,

ה בעליה המכריעים הגורמים אחד היא
התיירים. של צפויה

 של הלאומית התעופה חברת אל־על, לגבי
אלק מאוד קיץ זו נטייה מבשרת ישראל,
החב מטוסי של והתפוסה העומס טרוני.

 לפני עוד תקדים. ללא להיות עשויים רה
 הרנטבי־ מפני באל־על חשש היה מה זמן

 למונטריאול הישיר הקו פתיחת של ליות
ה אולם בקרוב. להיפתח העומד שבקנדה,

 כל על עלה זה קו של לשירותיו ביקוש
הועיד המקורי שהתכנון בעוד המשוער.

מס הגיע למונטריאול, אחת שבועית טיסה
המצדי לכמות אלה לטיסות הנרשמים פר
שבועיות, טיסות ארבע כבר קה

סיי האחרונים בימים הכל. לא עוד וזה
 באוסטרליה מגעים שורת אל־על מנהלי מו

יפת אלד, ממגעים כתוצאה אמריקה. ובדרום
 טיסה קוי רחוק הלא בעתיד כנראה חו

 זו תהיה אלה• ליבשות אל־על של ישירים
 להגדיל העשויה לחברה, חשובה התפתחות

 אל־ קולטת כיום כבר רווחיותה. את שוב
 ה־ תוספת בשנה. חדשים טייסים 30כ־ על

 המטוסים, צי של המתוכנן והגידול קוים
 בכוח מחסור של למצב להוביל עלולים

אדם.
לק האירופי השוק כיום מסוגל למעשה

 טריים, חקלאות מוצרי של כמות כל לוט
 או נקטפו בו יום באותו לשווקים המגיעים
 של בדרך רק לעשות אפשר זאת למחרתו.
 אל־על היתד, שבעבר בעוד אווירי. מישלוח
כתוס החקלאי הייצוא מיטעני את מוסיפה

 היא כיום הרי שלה, הנוסעים למטוסי פת
 אלה. לצרכים מיוחדים מטוסים שני חוכרת

ב הנוסעים ממטוסי אחד הוצא לכך נוסף
 מיט־ כמטום ומשמש הטיסות, מלוח חורף

 טון 30כ־ טיסה בכל להוביל המסוגל ען
טריים. חקלאות מוצרי של

הגי הנושא את שבדקו ויצואנים, חקלאים
אמצ ישראל בידי היו שאילו למסקנה, עו
 את להגדיל היד, ניתן מתאימים, תובלה עי

הע אף משקיעים כמה. פי החקלאי היצוא
 זה לצורך בישראל להקים ההצעה את לו

 אך שתעסוק מיוחדת, פרטית תעופה חברת
 מיטענים בעיקר אויר, מיטעני בהובלת ורק

בנו שנעשו הבירורים לאירופה. חקלאיים
 אינו שהדבר למתעניינים הבהירו זה שא

 בתחום מונופול יש לאל־על :לביצוע ניתן
חב להקים תרשה לא ישראל מדינת זה.
אפי באל־על, שיתחרו פרטיות תעופה רות

ישראל. של החקלאי ביצוא הדבר יפגע לו

רפואה
ת — ל״י 5,600״ ר מו  ת

שערורייתית״ ?וידה
 בבית־ ללדת בשביל ל״י 5,600 ״שילמתי,

 אני קיבלנו, זאת ולמרות — פרטי חולים
 שרק מזלזל, רשלני, פושע, טיפול והתינוק,

בחיים.״ נשאר שהתינוק הוא נם
ש אמידה, ישראלית שהעלתה זו, אשמה

 של מגורלן להימלט לעצמה להרשות יכלה
 לשירותי להיזקק הנאלצות העם, פשוטות
 תשו־ את היפנתה — הציבוריים הבריאות
 הממשלתיים־עירוניים, מבתי־החולים מת־הלב

 (העולם כללית התמוטטות כיום קיימת בהם
 הפרטיים, בתי־ד,חולים עבר אל 0746 הזה
 סכו־ תמורת שפיר, להיות הכל אמור בהם

לשלם. שם החולים מסוגלים אותם מי־עתק
אוולין הזמנה. לפי קיסרי ניתוח

 מ־ ילדיה ושני בעלה עם עלתה מרקוסיי
ב מתגוררת חודש, 13 לפני ארצות־הברית

 קרבה כאשר פיתוח. בהרצליה נאה ווילה
 ב־ן הפעם — השלישית בפעם ללדת שעתה
 ביקשה מפורסם, לגינקולוג פנתה — ישראל

שיהיה כדי קיסרי, ניתוח באמצעות ללדת
וילדד באר־יות-הררית ים להרדימד,. עורו■
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 קבע לבקשתה, הסכים זה, בניתוח רפואי
ידוע. פרטי בבית־חולים לאישפוזה תאריך

 אותה בדקה ,לבית־ד,חולים ניכנסה כאשר
זמ הגיע שלא בהשתוממות קבעה מיילדת,

 : מדבריה התעלמה אוולין עדיין. ללדת נה
 לי שאמר ידוע רופא של בטיפולו ״אני

 הזו המיילדת מה אז זמני, כבר שהגיע
לבעלה. אמרה ?״ לעומתו יודעת

 הסתבר חודה.״ התינוק ״היזהרי,
 ניתוח לאחר ידעה. גם ידעה שד,מיילדת

קי ושתמורתו — דקות 15 שארך קיסרי
ב לבנה, (״במעטפה ל״י 2,500 הרופא, בל

ב התינוק נולד — קבלה״) ובלי מזומן,
 אחרי לי, אמר ״הרופא גרם. 1,800 משקל

 שלי הבטן כי טעות, עשה שהוא הלידה,
 ואחרי בריא התינוק אבל מים. מלאה היתד.
 שום איתו יהיו לא באינקובטור טיפול

בעיות.״
 בעיות במיקצת. נחפזת הבטחה זו היתד,

 מ־ התינוק ירד הלידה לאחר חסרו. לא —
 הרגעות למרות גרם. 1710ל־ עד מישקרו
 את בהסתר האחיות אחת גילתה הרופא׳

 לטיפול זוכה ואינו חולה התינוק כי אוזנה
ד (המשך )33 בעמו

מוסווה. השם *
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