
 התחנה לקופת ניגש אשר הראשון הנוסעטוב: בוקר הפתעת
 להפתעה זכה בכפר־סבא, אגד של החדשה

 לקופת ניגש אשר הראשון הנוסע ״בהיותו כי לו שבישר אישי מכתב קיבל הוא :ההפתעה במינה. מיוחדת
 ההפתעה היתד. לא זאת חודשים״. שלושה של לתקופה חופשית נסיעה לו להעניק אגד הנהלת שמחה התחנה,
 את קנו אשר הראשונים, הנוסעים שלושים — החדשה התחנה מן הראשונים לנוסעים שציפתה היחידה

 לפסוח כדאי לא :הלקח הקואופרטיב. של ציבור ליחסי המחלקה תשורת נאים, בארנקים זכו בקופה, כרטיסיהם
 של ציבור ליחסי המחלקה מנהל גורן, י. :בצילום הנסיעה. כרטיסי לקניית הנכון המקום שהיא הקופה, על

בכפר־סבא• אגד של החדשה בתחנה הראשון לנוסע הבשורה מכתב את מוסר אגד,

8 מס׳

 וימס״ לורד
חוקר

מאת
סיירס דורותי

 הרומנים בסדרת הראשון
 שיראה סיירם, של הבלשיים

 מסתורין״, ב״ספריית אור
לרא המחברת מפרסמת בו

 לורד גיבורה, את שונה
 שם לה הקנה אשר ווימסיי,

 הבלשית בספרות עולם
השפות. בכל

★

 י ל״ 1.— ספר־ביס כל מחיר
 מזרחי :ראשית הפצה

ת״א, ,60 אלנבי
64755 טלפון

מברך החדשה לשנה האיחולים במיטב

* ק ס נ י ש ו א
56 הרצל רחוב תל־אביב,

 בספה החדשה השנה לקראת ביתך את לרהט המזמינך
 בגומאויר המרופדת והחדישה, האקסקלוסיבית הסאלונית

מעולה. ובביצוע מודרניים בקווים - כקפיצים או

 ללא היא, ביתך לבני החגים מתנת
מבית-המסחר מודרנית מערכת ספק,

. י1ו1 א ק ס ב ו
39 הרצל רחוב תל־אביב,

 • החדשה לשנה ברכות שפע לקוחותיו לכל המאחל
 ספות עם נחמדות סאלון פינות עין, מרהיב ריהוט

מקורי. וריהוט אינטימיים שינה חדרי - נהדרות

 מאחל החדשה לשנה הברכות מיטב
 לוינשטיין א. את ג. ב. לרהיטים חרושת בית

לרהיטים בבית־המסחר ביותר חדישות דוגמות
ן ״ ט ש נ י ו ל

 החרושת: בית
 תל־אכיב,

 וולובלסקי מרכז
 2 מם׳ רחוב
83575 טלפון 82525 טלפון

הזמנה ולפי מוכנים ומשרד בית רהיטי

 המסחר: בית
 תל־אביט,

43 הרצל רחוב

במדינה
מדע

ה ר שו ב ה ה ת ד ב ת נ ש
למני גלולה המציא וייצמן ממכון ״מדען

 באחד המשלה הכותרת זעקה הריון,״ עת
הצהרונים.
 יום באותו מהרה. עד הופרכה הבשורה

ה שלזניאק, משה פרופסור הכחיש ממש,
 כי טען הידיעה, את וייצמן ממכון מדען
לחלוטין. סולפו דבריו
 הידיעה מאחורי זאת בכל מסתתר מה

ב לוזדא תיקווה קיימת האם הסנסציונית?
הפרופ של מימצאיו את חד־משמעי אופן
 המוני לייצור אותם ולהעביר שלזניאק, סור

מסחרית? והפקה
 פרופסור ענה אלה •טאדות עד

 לכתגת שנתן בראיון שלזניאק,
הזה״: ״העולם
העק נגד למלחמה נתון מחקרי ״עיקר

 חומר כי גיליתי זה מחקר כדי תוך רות.
ני ההריון. את מונע ארגוקורנין, הנקרא

 בהצלחה בלבד, חולדות על החומר את סיתי
 גלולות בצורת לתולדות ניתן הוא רבה.
ו מיני׳ במגע שבאו לאחר זריקות ו/או
כמונע־הריון. ימים ששה עד מחמישה פעל

 לכושר־ מזיק החומר אין כך כוי תוך
 מה לדיתנבא יכול איני הנקבה. של הפריון

 האשה גוף על זה חומר של השפעתו תהיה
 בני על הארגוקורנין ניסויי ארוך. בטוזח

 כלל מתכוון ואיני מסובך מחקר יצריך אדם
זאת. בבעייה לספל

ל מעוניינים יהיו תרופות שיצרני ייתכן
 הארגוקורנין, את ולהפיק במחקרי המשיך
 מסחרית. בצורה ממושכים, ניסויים לאחר
 אפילו לי ואין בנידון אלי פנה לא איש אבל

 בהמשך מישהו מעוניין אומנם אם מושג
מסחריים.״ באפיקים — מחקרי

 ,51ה־ בן צ׳יקאגו יליד שלזניאק, פרופסור
 (מדע לאנדוקרינולוגיר. המדור ראש הוא

 נס־ לביאולוגיה המחלקה וראש ההורמונים)
 מחקרו תוצאות את וזייצמן. במכון יונית

 ראשון בינלאומי בכנס לראשונה פירסם
 הוא בקופנהגן. שנערך לאנדוקרינולוגיה,

 בשנת וייצמן מכון מדעני לסגל הצטרף
 בירד, א־ליבר בפרס 1958 בשנת זכה ,1950

ב ביותר הטיב למחקר שנה מדי (הניתן
לרא שפירסם לאחר והתרבותי המדע שטח
 של והמימצאים התיאוריה פרטי את שונה

תגליתו.
 כי איש־המדע, של מדבריו היה ברור

גלו בישראל הופקו שמרם העובדה אף על
 עתה קיימת ההריון, למניעת תכשיר או לה

 זה, מעין תכשיר להפיק האפשרות אולי
 לדבר, דעתם את יתנו הרפואה מוסדות אם

 המלאכותיות, ההפלות את למנוע העשוי
בארץ. נשים חיי עשרות שנד, מדי המקפחות

מפעלים
ק מינ י ה קנ מ ח ה

הועל אשה, כל של לבבה שתרנין הצעה
 החקלאות. משרד מומחי על־ידי לאחרונה תה

 בארץ, נוטריות לגדל הנסיון שהצליח אחרי
 פרוזת של הייצוא את יותר להרחיב וכדי

ב לגדל לנסות המומחים הציעו מישראל,
המפור והמינק הצ׳ינצ׳ילה את גם ישראל
היקרות• בפרוותיהם סמים

 מאין היתה: שהתעוררה הראשונה השאלה
 אנשי היקרות. החיות משלוחי את לייבא

 לפני עליהם, היה כיצד עדיין זכרו המיקצוע
מח בדרכי הגנבתם את לתכנן אחדות, שנים
מכסי שמדינת האגבה, שיח שתילי של תרת

 היי־. החיות עם מהם. להיפרד ששה לא קו
 לארוז היה אי־אפשר כי יותר. מסובך העניין
ל להתנגד, עשויות הן שתילים. כמו אותן
לנשוך. ואף צרוח

 מיליונר קזל בדמותו נמצא כמעט הפתרון
 רוב להספקת מונופול בעל אמריקאי, יהודי
ה המומחים בארצות־הברית. המ־נק פרוזת

ה היהודי שהלב משוכנעים היו ישראליים
 לסרב בו יעמוד לא מיליונר אותו של חם

 שברשותו המינק מחיות קטן חלק להעביר
לישראל.

 את הפתיע היהודי מרות. התאכזבו הם
 ישראל לבקשת השבוע ענה כאשר כולם

 כמה צ׳ינצ׳ילה ״גדלו חד־משמעית: בצורה
 אלחם במינק! תגעו אל אבל רוצים, שאתם

חרמה!״ עד בכם
מנח בינתיים נמצא. לא עדיין אחר מקור

כש המאוכזבים, ההצעה בעלי עצמם מים
 ״בין ממצחיהם: הזעה אגלי את מוחים הם
 המינק עם פשוט כל־כך היה לא וכה כה

 בתנאי־ רק להתפתח יכול הוא הזה. המפונק
 שלנו בחמסינים מעלות. 15־14 של אקלים

אוויר.״ למיזוג נס להם לדאוג עלינו היד,


