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 בישראל התיירים
 111\1£ב־ התאהבו

 ממנה, נפרדים ולא
 אותה משיגים הם

★ בניו־יורק
בישראל. מקום ובכל

ז1א1£אוהבים שם וגם כאן
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)6 מעמוד ;המשך
ההסתד בעיניים״. עלינו ש״עובדים שה
 להיות שאמורה משל, של בהנהגתו רות

 מאז במדינה, האופוזיציוני הכוה מרכז
 למעשה משתפת לשילטון, הליכוד עלה

 לשם אם נתפלא אל הממשלה. עם פעולה
 שני יגיעו במשק״ ״שקט הסיסמה הגשמת

 שי־ על להסכמה האלה הנכבדים האדונים
 לחוספת־שכר יסכים ארליך תוף־פעולה:

חיפה גל, בנימיןמיסים. להעלאת יסכים ומשל

ש  לתוס״ העובדים בתביעות צדק ...י
 עליית שיעור על העולה בשיעור פת־שכר

תוספת- שכל מלמד העבר ניסיון המדד.

 חדש, לגל־התייקרויות מייד מביאה שכר
 חולפים עליו העובדים מפוצים אשר ועד

 של הריאלי הערך יורד בהם רבים חודשים
 אף המגיע זמני, פיצוי במקום השכר.

 לתבוע העובדים נאלצים באיחור, הוא
 ההתייקרויות חשבון על מיקדמות עתה

בעתיד.
פתח־תלוווה צוריאל, יוסף

החיסון סודות
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 בכתבה הטבעוני הרופא של טענותיו
 )2112 הזה (העולם מפני.חיסון״ ״חסינות

איוולת. דברי של גיבוב היא
 — להרעלת-דם״ גורם חיסון ״כל >•
שקר.
 ואני — בעל־חיים״ הוא ״האדם ו•,

צמח. שהוא עכשיו עד חשבתי לתומי
 אם אלא בריא נולד תינוק ״כל •

 מעניינת מאוד קביעה — חולה״ הוא כן
 ברזל שכל לקביעה הדומה לוגית מבחינה

אלומיניום. הוא כן אם אלא ברזל הוא
 חלב יניקת כדי תוך מתחסן ״התינוק •
 חלב דרך המתקבל החיסון שקר. — אם״
ובעל מאוד זמני פאסיבי, חיסון הוא האם

בלבד. קצרים לפרקי־זמן מועטה חשיבות
 בצורה להתחסן לתינוק לתת ״יש !•

 החודרים ווירוסים חיידקים על־ידי טבעית
 חיסון שטות. — מערכת־העיכול״ דרך

 מגע לידי הבא גורם כנגד רק מתרחש
לימפטיות. ריקמות או מערכת־הדם עם

 חומרים הם החיסונים ״כל כי הטענה גם
 מוחלשים״ או מתים מחיידקים שהורכבו

 הוא טטנוס כנגד החיסון מוחלט. שקר היא
 נגד והחיסון ביוכימי שינוי שעבר רעלן

החייד מדפנות המופק סוכר הוא שחפת
מח נגד ניתנים ״חיסונים כי הטענה קים.
אבע דיפטריה, שחפת, כמו נדירות לות

מטומ הכרזה היא וטטנוס״ שחורות בועות
 נדירות הן הללו שהמחלות׳ משום טמת,
נגדן. חיסונים שיש מכיוון כיום

 התקיימה ״האנושות כי הטענה ויןגבי
 לומר ניחן החיסון״ בלי שנה מאתיים לפני

 הגיל מאוד: מכובד קיום אכן זה שהיה
 קטלו והמגיפות שנה 35 היה הממוצע
לבקרים. חדשות מיליונים

 שטרנברג מיכאל הד״ר של דבריו גם
 בתוך השעלת של המרכיב מדוייקים. אינם

 שהגוף כדי ניתן אינו המשולש התרכיב
 את להגביר כדי אלא שעלת, כנגד יתחסן
ודיפטריה. טטנוס כנגד החיסון יעילות

 בלבד, לשנה אינו שפעת כנגד החיסון
 לנגיף ספציפי הוא אולם החיים. לכל אלא

 מתחסן אינו הגוף הגוף. חוסן שכגגדו
 לצערנו ואלה אחרים, שפעת סוגי כנגד
מאוד. רבים

פתח־תקוות גראור, דן
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