
 מקפח להשגחה נתון ,״תנוכה׳ חלב
 קבלתו ועד הרפת סן השלתו מרגע

 פקוח מקיימת ״תנובה״ הצרכן. ע״י
 מחלבותיה בכל החלב סיב על מלא

 ביותר מודרניות במכונות המצוירות
 על ומקפידה החלב וקירור לפיסטור
 מעולה. ובאיכות טרי חלב הספקת

 בלי לצרכנים נמכר .תנובה־ חלב
בכל הנבלה  הדרושה. הכמות ו
מי המחיר רש טה 230 ־ ה פרו
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פנויים. אחדים

סוף סוף
 אשר את לקנות יותר מעצור אין

במזומנים. חוסר בגלל לבכם חפץ

בע״מ לאשראי ארגון
 בתשלומים הקניות כל את מאפשר

 בתל־אביב• חנויות 120מ־ ביותר נוחים
 קראת ל.4 הם רחוב ת״א,

האביב
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ח ר,־א. ה ב1ר ד הו ־י 26 בן

 הכרחי שמפו טקסטיל עכשו דוקא
 מנקה שמפו טקסטיל לעקרת־הבית,

 לפני החורף בגדי את יסודי באופן
 בגדי את מרענן העש, נגד אריזתם

הבהירים. הקיץ

 היחידים: המפיצים

בע״מ נורית חברת

ה נ י ד מ ב
)10 מעמוד (המשך

דר להארלן להמציא ביקש בפריז, הטורקית
סלאבי. שם שנשא זמני, תורכי כון

 השלטונות ידעו לישראל, הארלן כשהגיע
 לרשותו להעמיד בקשו האמיתית, זהותו על
 אולם וצילומו. הסרט בעריכת עזרה כל

 מקרים שני אירעו השלטונות של מזלם לרוע
הארלן. של זהותו סודיות את שהפרו

 באחת השתכר הארלן :הראשון המקרה
להע ואף לפטפט החל בתל־אביב, המסבאות

אנטי קללות כמה זכרונותיו מאוצר לות
אנ ידי על זוהה הוא :השני המקרה ; שמיות

 אותו זיהו מגרמניה, עוד שהכירוהו שים
הארלן. פיט של כבנו

 ה־ משרותי אחד של גבוה פקיד כשנשאל
 באופן הארלן של מהימנותו נבדקה אם בטחון
באי לארץ הובא ״הארלן : הלה השיב רציני,

 בע־ המטפלים והגורמים החוץ משרד שור
 המלצתי לא כשלעצמי אני וקולנוע... תועות

במהימנותו...״ בטוח ואיני כך על

משפט
המשטרה מן מזכרת

 את תחב רציני, מבט בעל שחרחר, גבר
 קטן, ספר ממנו הוציא מעילו, לכיס ידו

הספר. על ידו את והניח כובע חבש
 נשבע חוסייני עלי מוחמד סולימן חג׳

 האמת כל את האמת, את ״לומר בקוראן,
 הוצבו הדוכן, על מולו, האמת.״ את ורק

 מתוצרת ומשרוקית מיושן טלפון מכשיר
ש המשטרה בביתו שמצאה מוצגים בריטית,

; מוברחות. סחורות אחרי חיפוש בו ערכה
 חוסיין באזני קרא הראל ישעיהו השופט

 ללא ממשלתי רכוש ...החזקת :האשמה את
רחוק... בניגוד משטרתי, חפץ החזקת רשיון,

 מיפו ערבי כי הודה לב, גלוי היה הנאשם
 המכשיר. את למכירה לו הציע בביתו, הופיע
 בעבורו לו שילם ממנו, אותו קנה חוסיין
 סיפר, המשרוקית, את ל״י. שש של סכום
בתקו הבריטית במשטרה בהיותו עוד רכש

המנדט. פת
 כי הסכים הלב, מגילוי התרשם השופט

ב אליו פנה נכון, הוא חוסיין של ספורו
:סקרנית שאלה

 השכלה, כבעל נראה הנך חוסיין, לי ״אמור
?״ למדת היכן

ביפו.״ ספר בבית שנים שמונה ״ביקרתי

 טלפון מכשיר כי ידעת לא כיצד ״ובכן,
?״ למרכזיה מחובר חוט בלי ערך חסר

 חשב החפץ את שקנה בעת כי טען חוסיין
 באחד כי קיווה ממש, של מציאה מצא כי

לביתו. חוט גם להתקין יוכל הימים

 דרש הנאשם, את להרשיע ביקש התובע
והמשרוקית. הטלפון מכשיר את להחרים

 מסכים ״אינני :השיב חייך, הראל השופט
 10ב־ הנאשם את קונס אני אמנם, בכל. אתך
 בדעתי אין אולם הטלפון, את מחרים ל״י,

 הוא המשרוקית את הסוף. עד אותו לשדוד
למזכרת.״ לעצמו להשאיר יכול

 לשופט, חוסיין הודה אדוני,״ רבה, ״תודה
 המשפט, בבית אחר לאולם שומרו עם מהר
נוסף. תיק לו ציפה שם

הוד
אבל... אסור,

 היו עיניים, תליאביב לחיידקי היו לו
מ יצורים אותם כי לרווחה אותן פוקחים
 — בני־האדם — הים את המקלל!לים רגליים

 הים למימי חזרו מרוכזת, התקפה־נגדית ערכו
התל־אביבי.

 הרחצה את התירה טרם תל־אביב עירית
 לעצום החליטה השנה אולם המלוכלך. בימה
ה את ולשלם לכיסה ידה את לשלשל עין,

 ש־ תחנות־הצלה, בשתי למצילים משכורת
הבלתי־מותרת. הרחצה על יפקחו

 עם יימנו אלה מצילים לכנות. סיפוק
 על מצילים 47 (מהם ישראל, מצילי 108

 ה־ השחיה בריכות 70ב־ השאר שפת־הים,
ל האחרונים בשבועיים שחזרו ״מתוקות״),

 המעורטלת הפיסגה הרחצה, עונת תפקידם.
 התעכבה בארץ, העממיים החברה חיי של

נפ לא האויר, מזג תהפוכות בגלל השנה
ב בשמונה אלא כמקובל, במאי, באחד תחה

 שחתן צעיר דן נהג תפס שעבר, בשבוע ,•
(העו המרכזית. בתחנה אשה של ורידיה את
י ).812 הזה לם

 15ב־ גלי־גיל), (חיפה, מקומות בכמה חודש
 נתניה, (הרצליה, האחרים במקומות בחודש
חולון). נהריה,

 כדי גדול מאמץ עשתה תל־אביב עירית
 לראווה להציג החפצות בנותיה, את לספק

 ביולי לפתוח מקווה העיר, בתחומי גופן את
צפו אחד קילומטר החדש, הרחצה חוף את
 אולם הים, יפה זה במקום רידינג. לתחנת נית

 סלעים. שרשרת על־ידי חסומה אליו הגישה
 מטר, 120 לאורך יפוצצו אלה סלעים
 להרחיב כדי בחלקה. הושלמה שכבר עבודה

 הים מן החול גבעות יורחקו החוף, את
 שרוחב כך נוספים, מטר 20 של מרחק

מטר. 50ל" יגיע החול חוף
חנ בגישה לבעיה העיריה ניגשה כתמיד,

 ועל לבדה הכל את לעשות ביקשה וונית,
כיון לתת במקום עצמה, חשבון  לחברה ז

ב ל״י מליון חצי משקיעה שהיתר, פרטית .
 יכו־ .שהיתה פינת־נופש יוצרת החוף, פיתוח

במצרים. דומים מקומות עם לד,.להתחרות
 עסו־ היו עצמם המצילים החדש. היכול

ב יותר התענינו העתיד, בחזון פחות קים
 הכללית, באסיפתם משכירתם. — ההווה חזון
 של מינימום משכורת דרשו שבוע, לפני
 למציל ל״י 180 למציל־מתחיל, לחודש ל״י 130
המק והנאות זכויות שאר על נוסף א׳, סוג

 לעיני שריריהם את להפגין הזכות כגון צוע,
ישראליות. עלמות של חדש יבול

מדע
ממשי דמיון
 לחוקי הרפואה גם כפופה הגדול בעולם
חד מחלה הרפואה מגלה פעם מדי האופנה.

 כלומר, שהלקוחות, חדש מחלות סוג או שה,
מאד. להן נלהבים החולים,

 האחרונה המלה היתד. האחרונות בשנים
 פסיכוסומטיות. מחלות :האמריקאית ברפואה

 היה הראשוני. יסודן אשר מחלות הן אלד,
 .גופניות היו התוצאות ואילו בלבד נפשי
ה את הרופאים; נתנו .לא שכך, כיון ממש.
 שתיהפך לכך גרמו למחלה, הנכון טיפול

כרוני-קבוע. ענין

למח אבחנה לקבוע הצליחו שלא רופאים
 במשיכת הענין מן להיפטר נהגו כלשהי לה

פסי מקרה :מחייבת בלתי ובהגדרה כתפיים
 מספר היו הדבר של ביסודו אולם כוסומטי.

מח סוג לגלוי גרמו היטב, שנחקרו מקרים
זה. לות

 ),18( בריטון אנבל מכאיכות. ..מכות
 שש מגיל התלוננה שיקאגו, ליד קטנה מעיירה

 התפתלויות לד, שגרמו חזקים, בטן כאבי על
 השיגרתיות הבדיקות כל קשות. ועוויתות

לס המשיכה אנבל אולם מאומה. העלו לא
לסי שנים, כארבע בלתה הכאבים, מן בול

 רק הצליחו שם שונים. בבתי־חולים רוגין,
יסודי. באופן לרפאם לא כאביה, על להקל

 הניו־יורקי הפסיכיאטר אל אנבל משהובאה
 שלאחר במצב היתר, כבר פלדמן, ג׳ון ד״ר

שנה. עשרה שתים י של סבל לאחר יאוש,
 רופאים־ ידי על שוכנע פלדמן שד״ר לאחר
 לכאביה, פיסית סיבה כל היתר, שלא מומחים

 התחילו ומתי כיצד להיזכר׳ אנבל את ביקש
הראשו ההתקפה שאת זכרה אנבל הכאבים.

 ידי על קשות שהוכתה לאחר יום קיבלה נה
מל חן נשאה שלא התנהגות בגלל אביה,
 היא אולם כלל, לה הכאיבו לא המכות פניו.
 פגעו המכות רבה, גאווה בעלת ילדה היתד,

בגאוותה.

 :פ$דמן ד״ר קבע זןצגנית תגובה
 המקרה על תגובה אלא היו לא הבטן ״..כאבי
 מסוגסטיה, וכתוצאה אט אט לה... שאירע

 רבים מאד..., ממשיים להיות הכאבים החלו
ב קשה רוחני מצב על המגיבים האנשים

 ממשיים הם אלה כאבים פיסיים... כאבים
פסי בעיקרה, להן, הסיבה כי אם ביותר...

עצבנית...״ — כית

 הצליח ממושך, פסיכואנליטי טיפול לאחר
 הכאבים אולם החולה. את להרגיע פלדמן ד״ר

 הצליחה לא אנבל ממנה, לחלק כבר הפכו
 את הכניסה אליה הסוגסטיה מן להשתחרר

 בלב, מהפרעות סובלת החלה לבסוף עצמה.
משבץ. כתוצאה מתה

 לאמה שאמר פלדמן ד״ר נוכח בהלויתה
 שנה, 12 לפני המדע ידע ״אילו : הנערה של
 סובלת היתה לא היום, יודעים אנו אשר את

ימים...״ חודש אפילו
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