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באר ההיגינה רמת כי סוד, זה אין
 הנקיה היא ארצנו אמנם ירודה. היא צנו
 שיא אך התיכון, המזרח ארצות בין

 לנקיון בשאיפתנו לא הושג זה יחסי
 בזוהמה. שכנינו של בשקיעתס אלא
 — אצלנו בדבר הנוגעים הגורמים וכל
 במלחמה מקצוע בעלי שאינם אותם וגם

 גמרו — התפשטותו ודרכי בחיידק
 העובדה בקביעת להסתפק אין כי אומר

 השורר זה על עולה בארצנו שהנקיון
בעירק.

 מאד. מעציבה כשלעצמה, היא, בקהל
 חינוך. :להיות צריכה העקרית הפעולה

 ואולם לכלוך. מפני לסלוד צריך הקהל
שית בארצנו אדם יימצא לא כי נראה,

 עבריני נגד יותר חריפים לצעדים נגד
 להיות הבריות שיחונכו עד היגיינה
 להפעיל כיצד רק היא השאלה נקיים.
המקו כל על קפדנית ביקורת ולקיים

 — לציבור סכנה המהווים האלה, מות
 הדרושים פקחים של מתאים מספר באין
? כך לשם

ס י ס ר □ ב ״ ע בו ......ש
תד׳ ת רפו םה צי שב
 מדי יוגרלו שהודענו, כפי
 ספרים פרסי 2 כשבוע שבוע

התשבצים. פותרי בין
 הגרלה התקימה השבוע

תשבץ פותרי כיו ראשונה
.19 מס׳

: הזוכים ואלה
 רח׳ ציון, עזריאל ה׳ )1

 זכה — ירושלים ,79 אגריפס
 /,אש ״כלכת החדש בספר
 לפסח לסל פרדיננד של חייו רומן

 טבר־ (הוצאת א׳ כרך בן־עמרם,
סקי).
 קורקץ, בלהה גב׳ )2

 החדש בספר זכתה — יכנאל
 לאורי המטבע״ של השני ״הצד
שמעוני). (ד,וצ. אבנרי

למש לפנות מתבקשים הנ״ל
הפרסים. לקבלת רדנו

 שניה הגרלה הבא בשבוע
_______20 מס׳ תשבץ לפותרי

טעם לבעלי הנקוי
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 לנו להמציא מוזמנים קוראינו
רוחם. מפרי תשבצים

□ * ר ת 1 ס פ ^
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 בתי-מפחר בכל מכירה1?־
וקיוסקים ספרים

בידי ספרי״לפיד״ של ההפצה
סטימצקי סוכנות

ב- - ירושלים אבי חיפה תל־
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 שלנו היין סנת
מתוך

ם עי מרי כיאם עומר של ה

 הנותר חלקך מנת בטוב ךאה
עפר, נחנו גם נציע לא עד

נשכב, עפר תחת צפר לא עד
שר. ובלי שיר בלי בלי!?ן, קץ, בלי

 סיטון ח. :תרגם
0 0 0<><>0 0 0<>0<><><>0 0<>0̂0<><>

 להכריז עתה עומד הבריאות משרד
 ״מבצע תיקרא הפעולה בלכלוך. מלחמה
נקיוך.

מלוכלכיב - אנחנו
בא המקומות מכל כי לציין מענין .

 אביב תל וקיבוצים, מושבות ערים, רץ׳
 לעשות״, מה בו שיש כ״מקום מצטיינת

 דברים למצב בשאלה. הבקיאים כדברי
הגדו האוכלוסין* — סיבות׳ כמה זה

 ועל וביוב תיעול העדר הצפיפות, לה,
 לריחות התושבים סובלנות — הכל

ומל פחות. נעימים ולמראות נעימים לא
הציבו המקומות ריבוי — אלה כל בד

 הד של אחד מספר האויב שהם ריים,
הציבורי. קיון

 הבריאות משרד של נמרצת בפעולה
 אשתקד, שנערכה אביב׳ בתל המחוזי
הציבו והמטבחים המסעדות כל נבדקו

חנו אטליזים, השימוש, בתי בעיר, ריים
שנת המצב וכדומה. ירקות שוקי יות׳
הפעו מראשי אחד לדברי היה, אז גלה
 פנים כל על (או ״זוועה״ פשוט לה,

זה) למושג מאד התקרב

משהו עשינו
 סוידו זו אמיצה מפעולה כתוצאה

 אחרים, ומקומות מלון בבתי חדרים 900
 תוקנו מלון, בבתי מזרנים 1600 הוחלפו

ושטי רחצה וקערות אמבטיות כחמשים
 בתי 80ל־ בקרוב שיפורים הוכנסו פה,

 כשלש נערכו הכל בסך ועוד. שימוש׳
(שמס הפקחים ידי על ביקורים מאות
 כדי בהחלט מספיק אינו המצומצם פרם

 במקרים יעיל). שרות העיר את לשרת
 נשמעו לא העסקים שבעלי לאחר רבים,

תרי וכשני העבריינים, נענשו להוראות,
 לתקופות נסגרו ציבוריים מקומות סרים

לשבועיים. ועד ימים משלשה — שונות

ץ לעשות אפשר עוד מה
 והוראות חוקים קיימים כי מסתבר,

 המסעדות בעלי את המחייבים מיוחדות
כלי שטיפת :כגון בנקיון, להיזהר
 עם מעלות) 80( חמים במים אכילה

 השומן), את להדיח (כדי סודה תערובת
 כל של ראשיהם על לבנות מטפחות

 ועוד. לשלחן, והמגישים המטבח עובדי
ביו ״מקפידים״ לא אצלנו ? מאי אלא
 כמעט עברה בינתיים אלה. כל על תר

 ו״נר־ המקיפה הפעולה נערכה מאז שנה
לאיתנו... חזר הכל — הרוחות״ געו

 לערוך הבריאות משרד החליט עתה
 כדי הארץ בכל מיוחד מבצע זד, בחודש
 לעיל כאמור ההיגינה. דרגת את להרים

 אביב בתל רק ולא לעשות״ מה ״יש
 בעיר ייערך הפעולה שעיקר הגם בלבד.

 בימים רב ערך לדבר יש בייחוד. זאת
נר מידבקות מחלות סימני כאשר אלה,
 מבצע הקיץ. התגבר עם באופק אים

 המקומות בכל השנה גם ייערך הנקיון
 קפה, בתי שימוש, ״בתי — הציבוריים,

 שווקים אטליזים, חנויות, מלון, בתי
ועוד.

יפקח אחד כל
 במבצעים צורך שיש העובדה, עצם
הנקיון רעיון את להחדיר כדי מיוחדים

הפרברסיות אחוז
 בארצות הלבנים הגברים מכל 40/0כ־

)וחצי ממליון (למעלה הברית  הם !
 הודיע מושבעים״ ״הומוסכסואליסטים

 להעיעת־ המכון מנהל האמריקאי לסנאט
 מהם אלפים לארבעה קרוב רוחנית.
ממשלתיות. משרות תופסים

יקדים שיתוק ;גד חלב־האם
בא ביותר נפוץ היה הילדים שיתוק

 הטרו־ חלקי־העולם׳ של החמים זורים
 בין גם המגפה פרצה עתה פיים־למחצה.
 ביותר. הצפונית בקנדה האסקימואים,

 מיד גילו המציאה על שקפצו החוקרים
 הילדים מן אחד אף :חשובה תגלית
 סבל לא במחלה שנדבקו 3 לגיל מתחת

 עד : המשוערת הסיבה ממשי. בשיתוק
 חלב את האסקימואים כל יונקים זה גיל

 ילדים יונקים האסקימואים (בין אמם
 לפעמים מאד, מאוחר גיל עד ונערים

̂ התבגרותם). עד
ומ זו בתגלית התעמקו החוקרים

אמ אמות חלב של הדוגמאות בכל צאו
אח הראשונים הימים בחמשה ריקאיות,

 פעילותו את המחליש גורם הלידה, רי
 1שה־ עכברים המחלה. של הוירוס של

 לא אם חלב עם יחד להם ההדק וירוס
אח שעכברים בעוד כלל, במחלה נדבקו

 נדבקו חלב) להם החרק (שלא רים
ושותקו.

הדם להרקת מבתה
המ חיי את מסכנים רבים ניתוחים

 הניתוח. בשעת הדם אבדן בגלל נותח
 דמם מאבדן רבים חולים מתו למשל, בך,

 כה עד המוח. מעל גידול הוצאת בשעת
 — זו סכנה למניעת אחד אמצעי רק היה
 המנותח. לעורקי זר דם מזריקים היו

 קשה פוגעת היתד, זו הזרקה אולם
 העורקים מן דם לקבל רגיל שאינו בלב,
הוורידים). מן (אלא

אמרי פרופסורים שני המציאו עתה
הייל ודונאלד גארדנר ג׳יימס — קאיים

לה מציעים הם מהפכנית. המצאה —
 בשעת הגוף מן הדם כל את כמעט קיז

 דב אותו ולהחזיר זה, מסוג ניתוח
 המציאו זה לצורך הניתוח. אחרי לגוף

 לעורקים. אותו שמחברים מיוחד מיתקן
 של ליטרים שלושה עד שואב המיתקן

 ומחזיר הקדשה מפני עליו שומר דם,
! הוורידים. לתוך הנכון במועד■ אותו

ץ כדאית ההלאמה ההיתה
הב ביטוח לקיום הראשונה בשנה

48 (יולי בבריטניה הממשלתי ריאות
 המחלות עקומת עלתה )49 יולי —

 ימי ומספר 8/״0ב־ המבוגרים בקרב
 ב־ עלה מחלות בגלל שאבדו העבודה

 מספר הקודמת. השנה לעומת 22״/״
 .130/0ב־ עלו, רופאים עם ההתיעצויות

ופורס הממשלה ע״י שבוצעה החקירה
 גילתו ״לאנסט״, הרפואי בעתון מה

 הרפואי שרות־החינם את ניצלו שהנשים
 הביה ושעקרות הגברים, מאשר יותר

 עובדות נשים מאשר יותר בו השתמשו
 דוקן ירד הרפואיות ההתיעצויות מספר
העשירות. השכבות בקרב

! ו ״ נ נ נ ׳ ת ו ר ע ב ו נ ל ו ק 10.6.5□ ממוצ״ש החל ה

חיפה ארמון, אוריון מגדלור

השלישי האדם
? איה הורי

 ממפל שירלי עם
ויגן ורונלד

סרט
ר ח ב ו מ

חיפה אורה, אסתר אופיר

מקסים
רומניאק

שני שבוע

תחת
אחד גג קורת

שלישי שבוע
מאדאם
בובארי
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