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ה חיידקים בנוג
 בחלל האמריקאים שלטו שבוע לפני עד

 ,2מארינר־ שלהם, החלליות אחת הרחוק.
 מיל אלף 22 של במרחק 1962ב־ ,עברה

נוגה. הכוכב מן
מהלו עליהם ירדה שעבר, בשבוע לפתע,

ו מזהירה הצלחה נחלו הסובייטים מה.
 פגי על אחת חללית הנחיתו הם כפולה:

 15 של במרחק עברה שניה וחללית נוגה,
כוכב. מאותו בלבד מיל אלף

מוצי הסובייטים כי מסתבר כמום. סוד
 מיבצע־החלל על כסף יותר ששה פי אים

האמרי את מקדימים הם עתה וכי שלהם,
 שומרים הם מזה: גרוע שנים. בכמה קאים

 נוגה על שנאספה האינפורמציה כל את
 להם הודיעו מה מגלים אינם כמוס, בסוד

החלליות. שתי •מכשירי
 השיבו הם נאלמו. לא האמריקאים אולם
רב במיתקפה פתחו השבוע שערה. מלחמה

 האשמה בפניהם הטיחו הסובייטים, על תי
ביותר. חמורה
שהרו בטחון כל אין האמריקאים: טענו

 לפני החללית, של מתאים חיטוי ערכו סים
 מודים, הם כך עצמם, האמריקאים שיגורה.

חיטוי של מתאימה טכניקה גילו לא עדיין

אח מפגרים הרוסים כי בטוחים והם —
זה• בשטח ריהם
 רבה חשיבות לדבר יש גופותיהם. עד

ש החללית הצטיינה לא אם כי ביותר.
 כי יתכן מוחלט, בחיטוי לנוגה הגיעה
 הכוכב אל הארץ מן תאי־חיים הביאה

הזר.
 זה יהיה השבוע, הזה, כדבר קרה אם
 בעתיד יגיעו, כאשר המחקר. לעתיד אסון

 המצב חקירת לידי הארץ מדעני הרחוק,
 פשוט הם חיים, שם וימצאו נוגה, פני שעל

ש מקוריים, חיים הם אלה אם יידעו לא
 ייבוא סתם שזה או עצמה, בנוגה נולדו

מכדור־הארץ.
 על הקפידו כי טענו עצמם הסובייטים

 הם חלליות. לחיטוי הבינלאומי התקן מילוי
 ,פני על השורר העצום, החום כי ציינו ,גם

 לא האמריקאים אך חיידק. כל יהרוג ,נוגה,
 של הגופות אפילו האשמתם. על ויתרו

 על להקל לדעתם, עלולות, מתים חיידקים
 נוגה, מתוצרת חדשות, מוליקולות לידת

הארציים. החיידקים במתכונת

טניה ברי
מה דא אמא אי ת ה

ה של ידוע עסקן נאנח השם,״ .ברוך
 אמא אין הית .לאדווארד השמרנית, מפלגה

אמריקאית:״
ה המפלגה של עתידה כל כי מסתבר

 לאדוו־ זו. בעובדה עתה, תלויה, שמרנית
 אמא יש המפלגה, מנהיג הית, .ארד

אנגליה,
חשוב? זה למד,

תיערכ זה חודש בסוף נכנע!" ״הוא
 כל לדעת כלליות. בחירות בבריטניה נה

ה למפלגה סיכוי ואין כמעט הפרשנים
 מפלגת־ להיפך. לשלטון. לחזור שמרנית
בהרבה להגדיל כדי לבחירות קראה .;העבודה

 על עתה העומד שלה, הזעיר המיעוט את
בלבד. קולות שלושה

 מנהיגם לומר. מה הרבה אין לשמרנים
ה על רושם לעשות כה עד הצליח לא

 ראש־הממש־ וילסון, שהארולד בעוד ציבור,
 לא כי אם מוכשר, כמנהיג נתגלה לה,

מבריק.
 .ויל־ טובה: סיסמה השמרנים מצאו לפתע

לאמריקאים!״ נכנע טון
 הממשלה זו. לסיסמה מעשי בסיס יש

 היקר לייצור קץ לשים החליטה הנוכחית
 הקרוב, בעתיד בריטיים, מטוסי־מלחמה של
 יק־ נושאות־מטוטים בניית על ויתרה וגם
 לקנות החליטה זאת תחת 'לחיל־הים. רות

 הגנת .111פ־ מדגם אמריקאיים מפציצים
כאמריקאים. עתה תלויה תהיה בריטניה

 פוגעת היא אבל חסכנית. החלטה זוהי
 היתר, וזו — הבריטית הלאומית בגאווה

הימין. למפלגת חשוב מקור־יניקה תמיד
ם' ס. 10 מ פו  היה שאי-אפשר אלא ת

ה כשמפלגת בעבר, כזאת סיסמה להשמיע
 צ׳רצ׳יל, וינסטון של למרותו סרה שמרנים

מק־מילן. הארולד של למרותו ולאחר־מכן
 משותפת: תכונה היתד, אלה לשני כי

ה לדעת לכן, אמריקאיות. היו אמהותיהם
 אנטי־אמריק־ תעמולד, לנהל סירבו שמרנים,

בבריטניה. פופולארית תמיד שהיא אית,
נמצאה לשמרנים זה. מכשול נעלם עתה

 בכוחה יש כי מאמינים מעטים אך סיסמה.
 ומק־ צ׳רצ׳יל גרו בו לבניין אותם להחזיר

מיש דאונינג, ברחוב 10 מס׳ הבית מילן:
ראש־הממשלה. בן

ה די ב ש
ד ש פ א ם א- ח ל הי במין ל

תל 121 נכנסו האחרונה בשנת־הלימודים
 להריון. שטוקהולם של בבתי־הספר מידות

 אלה בבתי־ספר כי מדהים, מיספר זה היה
 לקוות היה ואפשר מינית, הסברה •ניתנת

 להיזהר כיצד לפחות תדענה, התלמידות כי
זה. בשטח

 לפחות מעשי, עם הם השבדים אולם
 יש טובה, אינה ההסברה אם זה. בשטח

 לשלוח הרעיון: צץ וכך אותה. לשכלל
ל ונערותיהן, נעריהן על שלמות, כיתות
ל הלאומי השבדי .המוסד הקרוי מכון
מיני״. מידע

ה הכיתה הנסיון. בביצוע הוחל החודש
ל נשלחה שערות־הזהב נוער של ראשונה

 האד קיאל מפי מעשי שיעור קיבלה מוסד,
 כלליים דברים אלה היו לא מזכיךו. סון,

 גבם, של דגמים בעזרת הדגמה, אלא —י
 האשד, לגוף אמצעי־מניעה ולהתאים ,•כיצד
תנזונה). (ראה

 דעתם מה התלמידים נשאלו הנסיון בתום
 הצעה חיובית. היתד, הכללית הדיעה עליו.

 ההצעה: פחות. הלהיבה יותר, עוד מהפכנית
 אוטומאטים התיכוניים בבתי־הספר להציב

 התלמידים רוב אולם אמצעי־מניעה• למכירת
 בתי־הספר, אחיות את לצייד שיש ;סברו

 כאלה, באמצעים בתי־הספר, רופאי את או
נזקק. לכל למסרם שיוכלו כדי

 שאי־אפשר למסקנה הגיעו כבר השבדים
 למנוע, משתדלים הם עתה במין. להילחם
 הנובעות החמורות הסכנות את לפחות,
ממנו.
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ת קוויו תי ח ח
ם אנו מי ת מניעת של הכלכלי למאמץ נרת קרויו תיי  ונכונים ה

ת בעצמנו לספוג ת הפעלת מחיר הפרשי א הראשונה. בשנה המכוני

ל״י) 13,750( אימפ״ ״הילמן ל׳׳׳י), 12,950( ״דאף" אצלנו קנה
:הבאים ההפרשים את עבורך ונשלם
ל׳׳י 60.— הרכב רשיון אגרת מחיר הפרש
ל׳׳י 140.— ק״מ 9—10,000ל־ הדלק מחיר הפרש

ל״י 200.— סה״כ לך נחזיר

ס ״הילמן אצלנו קנה ק פר ל׳׳׳י), 17.450( לוקס" דה מינ סו מן היל  ״
שף׳ סופר ״הילמן־ ל״י), 18,950( מינקס" ל״י> 19,950( סטיי

:הבאים ההפרשים את עבורך ונשלם
ל״י 110.— הרכב רשיון אגרת מחיר הפרש
ל״י 190.— ק״מ 9—10,000ל־ הדלק מחיר הפרש

ל״י 300.— סה״ב לך נחזיר

ת מסירה ם מלאי — מיידי קי ל  יעיל שרות — בארץ הגדול ח
ם ע״י אי ם מכונ חי מ מו
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