
אחד איש שד דובי
)60 מעמוד (המשך

 שהסו־ ,ויהודיים רוסיים בסימבולים לבים
 הדומיננטי האלמנט היו המרחפים למות
 צורות של ציורים באחרונה תפסו בהם,

דמיוני. מעולם מופשטות, אלסטיות
 לשוק: שהוציא האחרון האמנותי המוצר

 פלסטי, מחומר שקופים לוחות של מערכת
הלו הזזת אחר. ציור מהם אחד כל שעל
 פעם בכל להרכיב למתבונן מאפשרת חות

 ברחבי עתה מופץ המוצר חדש. ציור
 קסם״. ״פנס העברי בשם ארצות־הברית

האמנו־ הצלחתו כי לכד מודע יענקל

 אחרים. פוליטיים אישים של ארוכה שורה
 שם, לו שרכש כיוון מחייבת. והאצילות

 של מסיבות־התרמה על שמנצח מי של
 גינזבורג יענקל מתנהג וושינגטון, עשירי

 בתלם־ נוהגים וושינגטון עשירי בהתאם.
 באסטון־ נוהג הוא .450 במרצדס רומו-או

 במחיר עבודת־יד, מכונית בריטית, מרטין
 בתור להמתין שצריך דולר, אלף 80 של

וושינג איזור בכל לקבלה. כדי שנים כמה
 ואחת כאלה, מכוניות שתי רק יש טון

יענקל. של היא מהן
שכורה בדירה שנים כמה שגר אחרי
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 אל כחודש לפני שנשלח הנזיכתב ההעתק זהובשרשרת החתמה
 המיכתב על אסאד. אל חאפז נשיא־טוריה,

 צ׳רץ/ פראנק ברד, רובוט נזק־גאברן, ג׳ורג׳ הסינאטורים: מחשובי שישה חתומים
 הסורי מהנשיא השישה מבקשים במיכתב גלן. וג׳ון ג׳ונסטון בנט מצנבאום, אדוארד
 לחתום הסכימו השישה נתן. אייבי הישראלי״ השלום ל״טייס לדמשק אשרת־כניסה להעניק

אישית. נתן אייבי את הציג שגס גינזבורג יענקל של שיכנוע פעולת בעיקבות הפנייה על

 החברתית. בהצלחתו גם קשורה תית
 שלא לחוגים לחדור לו מסייעת האמנות

 הוא לכן. קודם עליהם לחלום מעז היה
 גדולים, קונצרנים מנהלי אצל בן־בית כיום

 אצולת אנשי ענק, מפעלי בעלי אילי־הון,
ארצות־הברית. של הכסף

 להרחיב לו מסייעת החברתית ההצלחה
 בשנים והשפעתו. היכרויותיו מעגלי את

 היה הוא בארצות־הברית, שלו הראשונות
 יצירות רוכש באמנות, רווחיו את משקיע
במ שנמכרו מפורסמים, ציירים של אמנות
ואחרים. סותבי בית של פומביות כירות

 המליט הוא באמנות, להשקעות בנוסף
בפוליטיקה. גם להשקיע

 בתקופותיהם סינאטורים כמה הכיר הוא
 בעלי לצד התייצב בסינאט, הראשונות

 זמן תוך המתקדמות. הליבראליות הדיעות
 של החברתית שבמציאות למד הוא קצר

 כאמן שלו ההצלחה עשויה ארצות־הברית
 יכול הוא פוליטית. מבחינה גם לקדמו

אס את לאסוף מסעי־התרמה, לערוך היה
 סינאטור עם לארוחה שלו הציורים פני

שלו. הבחירות לקרן שיתרמו כדי מסויים
למוע מק־גאברן של הבחירות מסע בעת
סיד יענקל צייר לנשיאות, מיפלגתו מדות

 התנ״ך, נביאי נושאי על ציורים של רה
הוק ההכנסות כשכל שלהם, הדפסים מכר
 מדרום- הסינאטור של הבחירות לקרן. דשו

הידי זאת. לו שכח לא מק־גאברן דקוטה.
 שיענקל כשם היום. עד נשמרת ביניהם דות

 סעו־ או מסיבות פעם מדי וייערוך ייזום
 לא מק־גאברן, למען חדשות דות־התרמה

 יפנה אם ריקם, פניו את הסינאטור ישיב
מיכולתו. למעלה שאינה בבקשה אליו

לבין בינו שוררת מערכת־יחסים אותה
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 אבל משלו. דירה רכש הוא יוקרה באיזור
 בבניין דווקא דירה לקנות התעקש הוא

 בו. להתגורר ליהודים נתנו לא כה שעד
 אבל מלא, בפה בכך הודה לא אומנם איש

 זה בבניין מכרו לא שמעולם היא עובדה
ליהודים. דירה

 בחוגי שלו הקשרים את שטיפח כשם
 יענקל עשה כך האמריקאיים, הפוליטיקאים

 אחרי מיד המצרים. המדינאים בחוגי גם
ה יוזמת בעקבות השלום, שיחות שהחלו

 הצטרף הוא אל־סאדאת, הנשיא של שלום
ש מצרית־אמריקאית, משותפת, לוועדה

שי לשם תרומות לאסוף למטרה לה שמה
 כחבר המצריים. במוסיאונים העתיקות מור

במצ כבוד כאורח התקבל הוא הוועדה
הרא הישראלי הצייר למעשה היה ריים,

 שלו הקשרים בקאהיר. הוצגו שציוריו שון
 בוושינגטון המצרית השגרירות אנשי עם
שביק ישראלים מטובים. יותר הרבה הם
 אל־ ג׳יהאן עם אישית פגישה למשל, שו,

 למדו בוושינגטון, ביקורה בעת סאדאת
 היא זאת לעשות ביותר היעילה שהדרך

יענקל. של באמצעותו
 בארצות־הב־ שהותו שנות עשר למרות

יש כ״אמן שם אותו מציגים עדיין רית,
 כששואלים אבל בכך. גאה יענקל ראלי״.

 לארץ, אי־פעם לחזור מתכוון הוא אם אותו
 ספק ברצינות ספק בחיוך, משיב הוא

 הייתי לארץ, פעם אחזור ״אם בבדיחה:
 ארצות־הברית שגריר בתור לחזור רוצה

בישראל.״
 בלתי- שגריר מעין משמש הוא בינתיים

 מאחרי־הקל- ישראליים עניינים של רשמי
בוושינגטון. הפוליטית הזירה של עים

!■ תבור אלי

׳במדינה
בריאות

ק ד לי ש□3 חיי קו
 שזוהי חוששים החולים

 אך מחלת־מין.
בים ברחיצה המגפה מקור

 שזופה נראתה מהמים שיצאה הבחורה
 ארוכה חולצה לבשה התנגבה, היא ויפה.

 תיק את לקחה היא בגד־הים. את ופשטה
, מכוניתה. לעבר ופנתה שלה, היד

לי והלכה התקלחה, הביתה, נסעה היא
 כשהיא התעוררה, שעתיים אחרי שון.
פנ היא מימיה. להטיל דחוף צורך חשה

וצרי עז, כאב נתקפה שם לשרותים. תה
השתן. מתן כדי תוך חזקה בה

לעצ אמרה טוב,״ התרחצתי לא ״בטח
 הרגשה ואותה דקות, חמש חלפו לא מה.

 לשירותים פנתה היא עצמה. על חזרה
 לא גם הפעם וצריבה. חזק כאב ושוב:
שתן. הפרשת לה היתד,

 היא חום. הופיע בבוקר, למחרת
מחלת־מין. זו שמא לרופא, לפנות חששה

 יכלה לא יומיים אחרי התחזקו. הכאבים
 פרטי. לרופא ופנתה עוד, זאת לשאת

או יראו לקופת־חוליס אלך שאם ״פחדתי
 התחילה רב בחשש אחר-כך. סיפרה תי.״

 מישפטים שני אחרי לה. כואב מה לספר
ש לפני בים ״היית ושאל: הרופא חייך

הסיפור?״ התחיל
 שעות כמה התחיל ״זה ענתה, ״כן,״

מהים.״ שחזרתי אחרי
 תל־אביב מצפון בחולים המטפל הרופא,
 זה. מכיר אני ״כן, לה: הסביר והמרכז,

 אנשים אלי שמגיעים שבועות כמה כבר
 אין תדאגי. אל סימני־מחלה. אותם עם
מחלת־מין.״ שום לך

האח בשבועות השתל• אד מה^יי
 תל- שים שמועה בעיר מתהלכת רונים
 עשבים לאותם הכוונה אין מזוהם. אביב

 אלא הצפים, הליכלוך גושי או מפורסמים,
 קולי. אשריניה הקרוי חיידק של לזיהום

 החיידק של הגבוה שהריכוז היא ההשערה
 (הוא שרתון בחוף הילטון, בחוף מצוי
 ובחוף פווום־פאלאס) מלון של החוף

 בשובר* מצטיינים אלה חופים גורדון.
 ביום, שעות כמה שבמשך כך הבנוי גלים
תנועה למנוע מצליח הוא הרוח, כיוון לפי

 לד,ינ לא גם ועשויים לחיידק רגישים
 זקני ילדים, — יותר הרגישים ממנו.

להיפג עלולים כלשהי, במחלה וחולים
 הבחי לא כי טוענים, בבית״החולים

 דרכ דלקות במיקרי משמעותית בעלייה
 איכן בענייני העוסק כספי׳ יצחק השתן.

 ת׳ עיריית מטעם הים וניקוי הסביבה
 מודעו ישנה ״בדרך-כלל טוען: אביב
 ופו לפנות, למי יודעים הציבור. בקרב

 ה לא האחרונים בחודשים אלינו. ,נים
תלונות.״
 חוששי עדיין מהדלקת שנפגעו אותם
 ולו מחלת־מין. שזו הקדומה מהדיעה

 כ בבתי־חולים, פונים. ואין מדברים אין
 ו התשובות שנתיים, סיכומים אין עוד
 פ! החולים בלבד. אישית התרשמות של
פרטיים. לרופאים בדרך־כלל נים

 בד באמצעות נעשית במחלה האבחנה
 - אנטיביוטיות תרופות ומתן קת־השתן,

 1 לטפל דחוף צורך יש כדורים. בצורת
 כ: ביותר, המוקדמים בשלביה מחלה
 צינורו תוך אל הדלקת התפשטות למנוע

עצמה. הכליה ואל הכליה,

דתית בפייה
ה ל א ל ש ר ש חזו מ

 במסעד המלצריות בגדר
הכשרו! תעודת גשדדה

 הרבנו שפירסמה בתשלום, המודעה
 באו קבעה בעיתונות, לירושלים הראשית

 הכע תעודת ״נשללה כי חד־משמעי, רח
 משכנו ממיסעדת הפיקוח והוסר רות

 מו בהנהלת ימין־משה, בשכונת שאננים
 נ הכשרות ״מצב הסיבה: פאר.״ איס

מקום״.
 עורר מירבי, לפירסום זכתה הפרשה

 לד,נ קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש את
עלי החביבה למיסעדה נאמנותו את גין

 קול של שהמחווה אלא ליהודים. יין
 הימי את זכר הוא פאר. את הרגיעה לא

 ארצות־הברי נשיא את כשאירח הטובים,
 הנשי: סגן את פורד, ג׳ראלד לשעבר,

חשוביו אישים כמה ועוד מונדייל ולטר
 לבי יחלפו אלה ימים כי חשש פאר

 לג בחרסיה. הרבנות תתמיד אם שוב,
 כז הדתית, המועצה מישרדי אל מיהר
בש קונה הוא כי לו כשנאמר הסבר. לקבל

■אביב כתל ״שרתוך חוף
עומדת שלולית כמו

 3—4 במשך ולפעמים, המים. של קבועה
 של שלולית חוף־הים הופך ביום, שעות

 ומודהמים. ההולכים עומדים, מים
של הגם במעי נורמלי באופן חי החיידק
ל גרס •עיי בלי בני־אדם,  י״גא ד,יא ב<ק. כ

 דרך ומתנקז האדם, בהפרשות החוצה
הים. תוך אל דשת־הביוב

 קבועה תנועה יש כאשר רגיל, במצב
מת ואינו החיידק נשטף בים, ומהירה

 מעין והופכים עומדים המים כאשר רבה.
שלו. מאד מהירה התרבות יש ביצה,

 פצעים דרך בעיקר נעשית ההדבקה
ה החיצוני. בעור שריטות או פתוחים,
מת ובדרך־כלל לדרכי־הדם, היא העברה

במערכת־השתן. החיידק יישב
 רמת- בעלי אנשים מוקדם. טיפול

אינם ובריאים, בינוני בגיל גבוהה חיסון

 1 השיב ערבי, קצב אצל העתיקה, בעיר
 הקצו של זהותו חשובה לא כי שלווה,

 ע? נבדקת וזו הבשר, של כשרותו אלא
נעיג עובדיה הרב מוסמך, משגיח ידי

ב של א״יי ר שי ח א  ל אולם הספרדי הר
שמע ת שתי מ ענו ט ״ ה ס! ס ״-, הגו ״ 5£ ״ ,

 הו כי בפניו, הטיחו הרבנות שליחי
 בכל בכך ופוגם ערבים במיסעדה מעסיק

 לנגז לערבים ״אסור שכן המקום, רות
 כי_א הוסיפו, ועוד שותה.״ שיהודי ביין

 העובדו שהמלצריות כך על מקפיד נו
 בי! לסועדים יין תגשנה לא במיסעדה,

שלהן. החודשי המחזור
 ד ״מה אוזניו. למישמע נדהם פאר
 א אבדוק ״שאני שאל, ממני?״ רוצים
 במט העובדות הנשים של המחזור מועדי
״7 שאננים כנות

!91 הזה העולם




