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 אשמים שנמצאו אגשים : השר טען במדינה.

 טיפול לתבוע יבואו אל שחור, שוק בעסקי
ו בקשה נא ישאירו הדין. משורת שלפנים  ז

לאחרים.
הת לא גם יוסף דוב T פסול היה מה

ל סוחרים של משלחת כשיצאה ביותר רגש
 ידי על נתקבלה אבא, בפני נגדו התלונן

 ציבורית מערכה של שיא זה היה לבון. פנחס
 הארוך, השם בעלי הענשים לביטול מתוכנת
 הקצבות ולשלילת מפעלים לסגירת הגורמים

 בית- בפני יובא שהנאשם מבלי חמרי־גלם
בדיר. משפט

פקידים, 3 של ועדה ידי על מוטל העונש
 נותנת זו ועדה עורך־דין• הוא מהם שאחד

 אולם עדים. ולהביא לעצמו לטעון לנאשם
עורך־ ע״י מיוצג להיות הזכות לנאשם אין
 ישנה כי אם קובעת, הועדה החלטת דין.

 פקידים משלושה המורכבת ועדת־ערעורים,
של שנד. משך :השר טוען מאד. גבוהים

 לאדם עוול שנעשה תלונות שתי רק -קיבל מה
מפשע. חף

 והיצרנים הסוחרים של העיקרית הטענה
 יחס אין כי היא ציונית) לאידיאולוגיה (פרס

: דוגמה העונש. וגודל העבירה גודל בין
 נעלי ייצור, לשם עור הקצבת שקיבל אדם

ת 400 ייצר ילדים, הש להוראה, בהאתם זוגו
נעלי־גבירות. זוגות 8 לייצר כדי בעודף תמש
 ממנו. נשללה החצי־שנתית הקצבתו חצי

 לייצור הקצבה קיבל סנדלר : שניה דוגמה
 כאלה, זוגות 320 ייצר אורטופדיות, נעליים

אח זוגות 38 לייצור העור בשאר השתמש
 מלך הקצבות שתי שלילת : התוצאה רים•
1 אות.

 היה סדיר משפט שבית סבורים היצרנים
 סבור יוסף דב אחרת. אלה, במקרים מחלים,
הש נתמנה, מפקידיו שאחד לאחר אחרת•

 הוא עכשיו אם יוסף: שאל שלום, שופט בי׳
לכן? קודם בו פסול היה מד. בסדר,

נשים
המרחב חברות

 על להצביע שיוכל אדם יש אם ספק
 ב־ המסוגלים במדינה אישים משני יותר *

 אי־פעם להביא ופופולריותם השפעתם כח
 וערב, ישראל בין השלום חוזי לחתימת
ריון, בן דוד האישים: חו שרת. משה גו

 רופא אשת מטמון, תהלה :אחרת שבת
 במדינה, האטה בסאון ועורכת אביבי תל

 ישראל כנציגת איטליה, בנאפולי, השוהה
לנשים״. לאומית הבין ״הבריז? בקונגרס
 המין טהרת ועל ניאפוליטני שיר לצלילי

 מלכי שהיו מי של בארמונם נערך החלש
 שסיסמתו החגיגי, הפתיחה סקס איטליה,
שויון  במקוריותה, הצטיינה לא ושלום״ ״
למ אך קומוניסטית. תעמולה כרזת הזכירה

 מבריח נשים כל הופיעו לא השלט רות
קומוניס ארץ נציגות רק נכחו המועצות,

יוגוסלביה. :יחידה טית
ה דג־בות, המדינות אהדת את לרכוש כדי
 רב, תעמולה חמר הצירות 200 עמהן ביאו

במנגנון נעזרו שמאל, ועל ימין על פזרוהו

 ישראל. :דפן יוצאת ברומא. צירויותיהן
ה מחלקת סרבה אופייני התענינוח בחסר

יש חוברות להפצה למסור בקריה תיירות
לש טרחה לא ברומא השגרירות ראליות,

היחידה הנציגה לעזרת אחד פקיד אף לוח

 נבחרה, אליהן הועדות בכל במרץ שנאבקה
 חומר בהכנת בלילות גם להמשיך נאלצה

 לתנאים נכנע מזמן היה ״גבר והדפסתו.
מטמון. כותבת אלה,״

 נעלמה הפתיחה טקס של החגיגית האוירה
הישי חדר אל הופנתה ההתענינות כליל,

ה השלט מאחורי השלום. ועדת של בות
 צזה :בטבען שונות נשים שתי ישבו מצרי

 לדבר שהתיימרה יהודית אנטי נאבאראויי,
הפולי בעיותיה כל על כולה, מצרים בשם
 את נכון אל לייצג במקום והצבאיות, טיות

 אולי לבד בעולם ביותר המוזנחים היצורים
 הנציגה הפראית. באפריקה אחדים מחלקים

 דוריה ד״ר :יותר סימפטית היתד, השניה
 במצרים, ביותר החזק הארגון נציגת שאפיק

 של במטהו השפעה בעלת ניל, אל בנת
 על להעמיד מיד הציעה נאבאראויי נגיב.
 בקולות נעזרה ערב, פליטי שאלת את הפרק

ה נוסח ארסי, בנאום המרחב, מן חברותיה
 האשמיה זו אחר בזו הטילה הערבית, ליגה

ישראל. על כבדות
 נאום אחריה, מיד השמיעה מטמון תדלה

ה המדינה של הקשיים את הסבירה בו זהיר
 הזכירה עולים, אלפי מאות בשיקום צעירה

 הניתן והחינוך הארץ ערביי של הזכויות את
 היריבות בין עגול שולחן עריכת הציעה להם,

 הברית. ובחסות נייטרלית בארץ לישראליות
 עקב נאלצה, נאבאראויי :שכנעו הדברים
 להצעה להסכים בהצבעה, המובטחת מפלתה

 להוועץ שהות מהועדה בקשה הישראלית,
 את המריצה רשמיים, מצריים גורמים עם

 להזמין גדולה, מסיבה לערוך שאפיק ד״ר
 לפתוח העזה לא אבל ישראל, נציגת את אליה
 היזמה את לקחה הישראלית בשיחה. .עמה

 את לה הראתה המצריה, אל קרבה לידיה,
ישראלי. בעתון מודפסת תמונתה

 שאפיק :משהו מתחמם החל הספינקס
או של תמונה לפרסם מרשים כיצד שאלה
 ״העתונות : לבוא אחרה לא התשובה יבת.

 על העולה כל את לפרסם חפשית אצלנו
 סוד זה אין צבאיים. מסודות חוץ רוחה
 זכויות למען מרצך את מקדישה שאת צבאי

מ הרוח מצב נעשה הרגע מאותו האשד״״
הסב בקשו רבות נציגות ואינטימי, רומם

 בתאיר חשק איטלקי גנרל ישראל, על רים
ה החלק ואילו המהוללות צה״ל חיילות של

 פא־ של תעלוליו על נסב השיחה של מבדח
קפרי. הרומנטי באי רוק

האר במסדרוני ששרצו הרבים העתונאים
 את הדגישו רב, חמר יום מדי פרסמו מון

 הנשים צועדות בהן המסחררת המהירות
שן לקראת בעולם  מכריע, מדיני לכח גבו
להת כדוגמא ערב ישראל וכוח את פרשו
ח אביבית תל עסקנית העירה נאה. חלה

ו ולמות׳ נאפולי את ״׳לראות שובה:  אינד ז
 בה ועשו נפולי אח ראו הנשים גברית. רה

היסטוריה.״

בריאות
וטוגניות9 ריאות

שמש הרקולס עבודת מתקדמת הרגילים,
 ריאותיהם בדיקת :לעצמו נטל הבריאות רד
 אפורה. ענק מכונת ישראל. תושבי כל של

 250 חול יום בכל בולעת שוודיה, ילידת
בצד קט רגע לאחר אותם מוציאה איש,

 הסוד במחסנה. ריאותהם כשצילום השני,
ה הוא גדולה, כה תפוקה שמאפשר הטכני

 מינוגרף זו, מכונה בו המקסימאלי דיוק
 לבדיקה המועמד לצלם. מסוגלת בלועזית,

 גבי על הצילום לתחנת הכנסו עם נרשם
תא לתוך סידורי. במספר המסומן כרטיס,

 זה, כרטיסו בלווית הנבדק נכנם המכונה,
 פילם חתיכת על ריאותיו עם ביחד המצטלם

 כן על נמנעת החולה, בזהות טעות קטנה.
 יותר תופס אינו המקורי הצילום מראש.

 זאת רות2<ג ניתן מרובעים, מלימטר 20מ־
סי להראות היכולה ביותר, מדויקת להגדלה

מחלה. התחלת של ביותר זעיר מן
 המינוגראף. על האחראי מתישב ערב ערב

ההג מכשיר ליד התורני, הרופא עם יחד
 תוכנו שכל שעתיים, של סרט מציג דלה,

מה באחד מחלה סימן מתגלה אם ריאות.
 שני, לביקור למחרת החולה מוזמן צילומים,

 על ומוחלט יותר יסודת בדיקה נערכת בו
טיפול.

בבי הבריאות, משרד פעולת על מקשה
 עין, למראית פשוטה דגראית המשימה צוע

 להבדק. נוהר הקהל אין :היהודית הנפש
 הוא שלה השחפת חולי שאחוז הארץ תושב
 על הוא נמנה אם לדעת, לא מבכר גדול,

 כן על היה הבדיקות עריכת סדר הנפגעים.
 הנגב, בדואי נבדקו שעברה בשנה : משונה
 ובתי הסוהר בתי תושבי כל יפו, ערביי
 נוסף גוף בתור הספר. בית ילדי רוח, חולי

 הובאו לבדיקה, במאורגן להביאו שאפשר
הממשלה. פקידי האחרון בזמן
 ישראלי תושב כל בעתיד להכניס מנת על
ב הפועלים המינוגראפים מארבעת לאחר
המ חדשה. תחבולה להמציא הצטרכו ארץ,
נ כטון, ומשקלה מטר שני שגובהה כונה,
 במיוחד שהותקן אמבולנס, לניידת. הפכה
 כרוז הארץ. פינות לכל יסיעה זה, לצורך

 קרני בפני להתיצבות לאנשים יקרא חדש
הרנטגן.

ה :קשי־העורף ליהודים הבולט הויתור
• בקריאה. מוזכרת אינר. ״שחפת״ מלה

עיתונות
רהבדיל הרצל,
הש הועמדו המעטים, * הקול קוראי

שתוכ ארוכה, ברשימה : חידה בפני בוע
 איצ׳ה על מסורתית כמעט התקפה היה נה

 שמו הופיעו בו במשפט, נתקלו לוין, מאיר
הר בנימין זאב של שמו עם אחת בנשימה

״להב המלה התנשאו־, המשפט בסוף צל.
 המילה, הוכנסה מי לטובת פתרונות, דיל״.

 עטו שם גיטלין, א. המאמר, למחבר היו
אורי בטאון, אותו של הראשי עורכו של
באמריקה. העושה צימר, אל

 מיד כנראה יורק, מניו שהוטסה הרשימה,
ל הסעד שר של התפטרותו דבר הוודע עם

המתפ הסעד שר ״באזני הוכתרה שעבר,
לח לא איצ׳ה את להזהיר כנראה באד, טר,״
ר  ליד התישבות של חטאו על שלישית זו

ש לאחר הטמאים, הציונים עם אחד שולחן
ש ההשכל מוסר החג. ימי ערב ממנו קם

 איצ׳ד. של מהשתתפותו הסיק הקול עורך
 ביטוי מצא פשוט, היה ״הגויים״ בממשלת

ממ ישיבת בשעת שנעשה בצילום למופת
 מ־ השר של החסידיים פניו נראו בה שלה,
ל הרצל, זאב בנימין של תולתמונ תחת
 המקורב הקיצוני, הפלג של היומי עתונם *

אגודת־ישראל. פועלי של לנטורי־קרתא

 את מצנן עול, פורקי שבניו ״מי : הבדיל
קו לדרוש׳ אין ישראל.״ בני לכל הגיהינום

 לראות שימשיך מחסיד, המאמר, בעל בע
 המפאי׳־ של בפניהם חרוטים השטן קווי את

ה בעל איש בחברת יושבים כשהם ניקים,
לוין. מאיר איצ׳ה רב של כזה פנים, דרת

 המשפט היה ברשימה, ההצלחה שיא
 שהרצל ידוע היה אילו כי לקוראים שהסביר

 עולות רבות אדוקות משפחות היו כשר,
ב מהשמדה ניצלות שנה, 20 לפני ארצה
פולין.

כנראה, הוא, חסידותו על שנוסף צימר,
במ הודה לא גבול, ידע מנוסה, עתונאי גם

או יחס נזהר, זה, היסטורי משפט קוריות
אלמוני. אחר, לחסיד תו

מוסדות
למאה מיליון רבע

 על הוקמה בדגלים, מקושטת היתה הבמה
 אפילו קרירים, רוחות ושטופת קרחה גבעה

 טיפס שמונה בן ילד החמים. הקיץ’ בחדשי
 במרכזה, שישבה האשד, אל ניגש עליה,
ר לה הגיש  :רצוצה באנגלית אמר פרחים, ז

ש מה כל על הלבבית תודתנו את ״קבלי
 אמריקאית לאופמן, ג׳אן בשבילנו.״ עשית

 הברית, בארצות ברית בנות ארגון ונשיאת
התודה. את מקבלת היא כי ענתה חייכה,
 רבע איסוף היה עבורנו״ שעשית מה ״כל
הג היהודי הארגון חברות בין דולר מיליון

 חדש בנין הקמת לשם בעולם, ביותר דול
 הילד בארץ. הקיים במינו המיוחד למוסד
 מוסד, אותו מחניכי אחד היה הפרחים מוסר

 מן ילדים מאות קיומו שנות במשך שריפא
הנפש. מחלת :לרפוי ביותר הקשה המחלה

 שומע אדם כאשר הורג. ס. .S קצין
 רואה הוא לילדים״ סגור ״מוסד המונח את

 צעירים, לעברינים המיועד סגור בית בדמיונו
מפג או בשכלם לקויים לילדים מום, לבעלי

במו הנמצא הקטן, משה או חיים אבל רים.
 מחלתו שכל בריא, ילד לכאורה הוא סד,

 קצין איך ראה משל, דרך כי, בזה נעוצה
 בריא הריהו לזה סרט אמו. את הורג ס. ם.

 אינו אף והוא חולה, נפשו רק בהחלט,
זאת. יודע

 עם שהוקם אלה, לילדים ברית בנות מוסד
 לפני ארצה שהגיעו יתומים של הגדול הגל

 על טהרן ילדי בכנוי והידועים שנים עשר
ב מטפל הארץ, לפני האחרונה תחנתם שם

 מתמדת הבחנה נפשיות. תסבכות בעלי ילדים
 מחנכו, לבין בינו חיבה יחס יצירת הילד, של

ל עלולים פסיכו־אנליטיות, בשיטות שמוש
ב מוסד בחברה. טוב חבר לעשותו רפאו,
 הפגזות, מטר בשעתו, שעבר, העיר, מרכז
 הילדים ממספר מרבע יותר מלהכיל והצר

 מוקדם תנאי היה לא ),40( כיום בו היושבים
 שהונחה אבן־הפנה, על אבל לרפוי. חיובי

 למופת מוסד ייבנה וגן, בית בקרבת השבוע
לחני וגם לילדים גם מגורים מקום שישמש

 הנראה לירה, מיליון רבע של הסכום כים.
 ילד, 100 בסך שיכיל למוסד מופרז קצת

 במינו. המיוחד אופיו בגלל מוצדק למעשה
גדו כסף לסכומי פרט דרושה, כזה למוסד

לא החייבים המדריכים, התמסרות גם לים,
 שלהם. ילדיהם היו כאילו חניכיהם את הוב

 טקס בעת ישבה המוסד ״אם״ דוקס, פנינה
 כמו בכתה זוית, בקרן הפנה אבן הנחת
 נשבע יהודה ד״ר בעלה בעוד רגשנית, אמא

הילדים. ברפוי בעבודתו להמש־ך
)to בעמוד (המשך

הללויה ורעמי התשבחות ללא בשקט,

כנאפודי שפיק דוריה וד״ר מטמון תהלה
מתחמם החל הספינקס

@ 781 הזה״ ,העולם


