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בישראל

 המשתרע דת, לענייני במוסף
 פיר- ״מעריב״, עמודי ארבעה על
 יצחק ד״ר הדתות, שר ו׳ ביום סם

 של הרבה חשיבותם את רפאל,
 אחד עמוד השונים. מוסדות-הדת

 לנאומו מוקדש הארבעה מתוך
 תקציב בנושא בפנסת רפאל של

מישרד־הדתות.
לפ בבית נסה הקורא, ואתה,

 בכמה :הבאה השאלה את תור
 מישרד-הדתות מתקציב אחוזים

הללו! העמודים עלו
בהצלחה.

ר1נ1

 בפני מוצגים אברג׳יל שהאחים בעוד
 מלאה העיתונות כטאפיונרים, הציבור

 מוצג ואביהם הרע, ■אופיים בתיאורי
 אמצעי מגלים — כ״פנדק״ במעריב

 למופת ופובלנות פלחנות התקשורת
ה אברג׳יל האחים של עמיתיהם כלפי

 בכמויות סחר על בגרמניה עצורים
 בדיוק לא שהוא — הירואין של גדולות

כלי־תקשורתינו. על החביב הסם
 טרם אברג׳יל, בני כמו אשר ״כושי״,

 ביותר אוהדת לכתבה זכה — נשפט
 אברג׳יל האחים את שקבר בעיתון
 יותר מהם). מישהו יזוכה אם (אפילו

 עציר ששום לדבר זכה כושי מזה,
וב אצלנו, לו זוכה היה לא מדרגתו

נור אברג׳ילים מאותם אחד לו וודאי
 כתבה לו הקדישה הטלוויזיה אים:

 תואר ובה אירועים״ יומן ב״השבוע
 הכל שבסד למרי, סימפאטי כאדם כושי

 יוצאי על זאת לומר יעז מי הסתבר.
? מוסררה

 למי :הרגילות השאלות כאן קיימת
 עיתונות יש למי אין, ולמי חברים יש

 נשפט ומי בארץ נשפט מי אין, ולמי
והיסו העיקרית והשאלה הגויים, אצל

לא. ומי נחמד מי דית:
התשובה. את נתן בבר מעריב,

הראשון: והמייסד חעורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חגוך

ר או דו ד ם עד □,,הגי ת רו כ מ ת ם: עוד ה חולי

 מכי ״אסור מישרד־חבריאות
סכות לחולי אינסולין

ד קי ר: פ בי ד האינסולין ב ב ע ש ת מ ם א ״ דו ח בו ה

ש הרופאים של רישיונוותיהם את לשלול עומד מישרד-הבריאות
 חולי-סכרת לאלפי בטבליות) והן זריקות בצורת (הן אינסולין סיפקו
במישרד-הבריאות. בכיר פקיד אמש מסר כף על בארץ.

 סיפורים כתבנו בפני גולל הפקיד
 החולנית התלות אודות מסמרי־שער

 בעלי־ (ביניהם רבים אנשים שמפתחים
 הסם,״ ״ללא באינסולין. מישפחות)

 המתמכרים ״מאבדים •הפקיד, הסביר
 להתעלפויות נוטים הם שלוותם, את

 למות.״ אפילו ועלולים
 המחסור כי היא המישרד תיקוות

ה בשוק מחיריה והאמרת בתרופה
להי רבים חולי־סכרת יכריחו שחור,

ממנה. גמל

ב לטיפול מיטות 17 מעמידים ״אנו
 הפקיד, גילה לאינסולין,״ מתמכרים

 טיסול־הגמילה.״ ״לצורך
 מן להיגמל הסיכוי כי מציין, כתבנו

 כי נראה וכי אפסי, הוא האינסולין
 לדחוף עלולה מישרד־הבריאות החלטת

 הפשע, לזרועות המתמכרים מן רבים
 החשש קיים כן הסם. את להשיג כדי

 באינסולין, לסחר שחור שוק להתהוות
ל שיביאו רישתוודהברחה ולהקמת

ומאמריקה. מאסיה הסם את ארץ

 מוזרק החומר מכרת. חולה של בחייו יומי יום אקט — כו כל והמוכרת הנוראה התמונה
כולו. לגוף הדס מחזור עם יחד מתפשט ומשם לורידים

 לרצוח ואפילו לשדוד ״אאלץ מתמכר דברי האינסולין- את יספק לא הבריאות משרד ״אס
אני-. אמות אחרת —

 העצמאות חג
במוסדות

מעריב כתבי מאת

ב פירסם מאז במופררה, זורחת שוב השמש י ר ע  עלילות את מ
 מגיעה ״אני השמש, לי אמרה יותר,״ מפחדת לא בבר ״אני אברג׳יל

 כשבחוץ כערב, ועוזבת — ריקים פמעט כשהרחוכות בפוקר כחמש לכאן
 שלוש אחרי בשכונה להישאר מעיזה הייתי לא קודם חושף. ככר

. סופר עם בשיחה אחת, פשוטה שמש של דבריה אחה״צ." ב י ר ע מ

 קשר את מעריב קרע מאז קרה מה
 להעריך קשה ? השכונה מעל השתיקה

 ישישים נזדקפו, גבות במילים. זאת
 והנרקומן הצולע ג׳. ואפילו הצעירו

נשתנ האווירה למקל. שוב זקוק אינו

 אמרו בבתי־הכנסת תיקווה. יש תה.
ב הכל י ר ע  אמרע מיוחדת. בכוונה מ

 מועדת! זונה פשוטה, אשה ד.ת., לי
 שלא עבריינים אותנו.״ היצלתם אתם
עתה מחייכים מימיהם, צחוק ידעו

 יעיזו אשר עד זמן יעבור בצינעה.
 ה־ במוסררה אך מלא, צחוק לצחוק

 הרבה, זה חיוך גם והמצחינה, מהנחת
. מודה כמו הטבע אפילו ב י ר ע מ ל  

 (עבריין, ב. של השיכור עץ־התפוחים
 את עתה המשקם ורוצח, אלכוהוליסט

 זה פריו מתת שעמד עץ — עצמו)
 הכתבה, לאחר עתה, הניב — שנים

בש נאה הישג אכן, שזיפים. ק״ג 30
שכזו. פושעים שכונת ביל

 כאשר ירק חשנו אמיתי סיפוק אבל
 — בעבר כרוני (אנס י. אלינו קרב

 ידינו את לחץ עליעיתוננו), מנוי וכיום
 כל באמת, לכם, הכבוד ״כל ואמר:
 ידיעות אותכם דפק השנים כל הכבוד.

 המצטיין,״ ו״העובד ״כינור־דויד״ עם
 מוס־ עם בכיס אותו שמים אתם ועכשיו

ה כל הסום, על אתם עכשיו דרה.
!״ כבוד

לך! זקוקים אנו ־ הביתה ב1 ש גודיק
המדוכא העם
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