
ם שתי ה7ב צפרי ת ןנ׳ ח א
 תריסים המייצרת ״תריזז״ חברת אלו בימים החלה במינו מיוחד במבצע

 זוג — שי מלקוחותיה אחד לכל תעניק כי בהודיעה מרפסות, לסגירת נעים
גמדיים. תוכים
 שבמשפחה, הילדים את גם הרכישה בשמחת לשתף מכוון הבלתי־רגיל השי
 שמעניק לדירה החשובה התוספת את כערכה להעריך מכדי צעירים שהינם
 נוסף, לחדר המרפסת את להפוך המאפשר ״תריזז״ מתוצרת המשובח התרים
כולה. לדירה האיוורור את לחסום מבלי — ונוח קריר מוצל,

 התרים את לרכוש הספיקו שכבר המקדימים׳ הזריזים של הנלהבות התגובות
 הצליחו אחר אמצעי מכל יותר המבצע. הצלחת על מעידות — השי עם

 מן להסירם הסגורה, המרפסת אל הילדים את לקשר הצבעוניים התוכיים
הביתית. אוירתו את לבית ולהחזיר הרחוב

...סוף
...סוף
לוזפיפת
 המיוצרים שיער מיעועוותיף.

 ארצנו. לאקלים בהתאמה
 ראשך עור את מזינים

 שרשים המחזקים בחמרים
 קשקשים, ומסלקים

 נעימה חפיפה תוך וזאת
 לך המעניקה

קיון והופעה... ברק ני
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דחף פרסום

במרינה
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בסלע עד,בות
 דרמטי מיפנה — למדי מסעיר היה ההווה
 ההתקשרות נסיון כשלון סובלן, בפרשת

 טיל שיגור המשותף, האירופי השוק עם
 כולו המרחב וכניסת נוספת ערבית במדינה

גולגולת־המוות. שסימלו למירוץ־חימוש,
ה לעומת האלה הבעיות כל הן מה אך
 כמד, השבוע עצמם את שאלו כן נצח?

מהפכ בתגלית במיקרה שניתקלו מדענים,
 על לגמרי חדש אור ששפכה ביותר, נית

ארץ־ישראל. של השנים, מיליוני בן עברה,
 כאשר שורצואלד. משפחת בחצר

 בית־זית ותושבי השוטרים מאות התפזרו
ב כפרב, של ובמשקים במטעים בכרמים,

 (העולם בסוס יחזקאל הילד אחר חיפושיהם
ה משהו ימצאו כי ידעו לא ),1299 יחזה

ל המחלקה כותלי בין סערה לחולל עתיד
העברית. האוניברסיטה של גיאוגרפיה

 20מ־ יותר של ארוכה שורה התגלית:
 הסלעית בחצר הנמצא חלק, בסלע עקבות

הסילו. מאחורי שורצואלד, משפחת של
 פניהם על עברו הילד אהר המחפשים

 רגלי עקבות אלד, היו לא כי באדישות,
ענ טרום־היסטורית חיה רגלי אלא פעוט,

 אשר — דינוזאורוס הנראה כפי — קית
ה משמעות בארץ. נתגלו טרם עקבותיה

 (בת תקופת־ביניים של התגלותה תגלית:
 היה לא עליה אשר שנים), מיליונים כמה
האחרון. לשבוע עד כלום ולא ידוע

 פרופסור היה לכן חום. ביום דימיון
 בעל ישראלי פליאונטולוג אבנימלך, משה

 הגיע כאשר במעט לא ספקני בינלאומי, שם
 בית־זית, ותושב לגיאוגרפיה הסטודנט אליו

ה על לו וסיפר סופר, ),(״מוסקה־ מרדכי
 התגלית את ייחס הפרופסור בסלע. עקבות

אנ של דימיונם על המשפיע הגבוה, לחום
 לשכנע הצליח התעקש, מוסקה אך שים.

 לבדוק לבית־זית, עמו לגשת הפרופסור את
התגלית. את בעצמו

 של פניו נשתנו שורצואלד של בחצרו
 שעה ומרוכז. רציני נעשה הוא הפרופסור.

 איתם, מדד בסלע, הסימנים את בדק ארוכה
 ולבסוף לסימן, סימן בין המרחק את מדד
 זד, מעניין. זה ״ממממממ, תלמידו: אל פנה

מאוד.״ מעניין
הפרו היה לירושלים, חזרה הדרך בכל
ב התנגש כי עד במחשבות, שקוע פסור

לעיר. בכניסה אחרת מכונית
ה כי לחשוב. מה על לפרופסור היה
ה כל את סתרו בבית־זית שנתגלו עקבות

קר אלא המרחב היה לא כאילו תיאוריה
ה בהדרגה. התייבש אשר ים, של קעית

 כל את לבטל העלול משהו אמרו עקבות
 הם המרחב: של בגיאולוגיה הלימוד ספרי

 ביניים, תקיפת פעם פה היתה כי מוכיחים
הדינו הופיעו ואז ירדו, פני־הים כאשר

ב פני־הים עלו שוב אחר־כך רק זאורים.
ירושלים. לפסגות עד ממר, 200מ״ יותר

אי שורצואלד משפחת ? השלד היכן
 המרעישה התגלית מן כך כל שמחה ננה

סיפ וסקרנים. מדע אנשי לחצרה המביאה
 הזה, העולם לכתב שורצואלד, שרה רה

המרעישה: התגלית על שידע היחיד העתונאי
 כבר האלה העקבות על יודעים ״אנחנו

חשוב. שזה חשבנו לא אך שנים, 10
 כי אותם. גילינו בעצמנו אנחנו ״בעצב,

 רצינו לביתנו. עד מגיע ההר היה לפני־כן
 הוצאנו שלנו. החלקה את קצת להרחיב
 שהגענו עד — השטח את ניקינו אבנים,
 העקבות. את ראינו ואז הזה. החלק לסלע
 שנה. מיליון עוד קבורים היו אנחנו, לולא
סימני־ אלה היו כי קודם חשבנו בעצם

הדינוזאורום כעקבות מושקה
לירושלים הגיע שהים לפני

 שהרומאים חשבנו הכיוון. את המראים חץ,
 פחדה אפילו הקטנה שהבת כך זאת. עשו

מת עכשיו אבל בלילה. יבואו שהרומאים
יש למה אז חיה. של עקבות זד, כי ברר

 אצבעות?״ שלוש רק לה
 ר: הונן נטולת איננה שורצואלד שרה

 לחפש ימשיכו הפרופסורים כי מקווה היא
 יביאו הטרום־היסטוריות, החיות שלדי את

 את להרחיב קצת עוד ימשיכו בולדוזר,
חצרם.

ת ס נ כ ה
תשובות בד• שאלות

 בעולם, הדמוקראטייס בתי־הנבחרים בכל
 וה־ הדיבור חופש את המגביל תקנון אין

!6 בעמוד (׳המשך

דינוזאורים
הים מן עלתה שהארץ אחרי
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