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 פני — קטן למטבח הציוד כל את להכניס אין בבעיה מתלבטת את אם
 עם ס״מ. 40 רק שרוחבו ״פזגז״ של האיכות תנור — ״סימה״ ל״סימה״.

 והגריל, האפיה הבישול, בשטח האחרונים השכלולים כל את מכיל הוא זאת׳
וחשמל. בגז או בגז ומופעל

 במכשירי השכלול שיא את מציעה בישראל, הגדולה הגז חברת ״פזגז״,
 — ״טופז״ תא־אפיה, ארון, כיריים, : בשלבים הנירכש — ״עתיד״ :הבישול
 ״אורן״ ;טרמוסטט עם ביותר הזול התנור — ״אופיר״ מודרניים, כיריים

 ותאורה גריל בישול׳ מכשירי ;משוכלל למטבח יוקרה תנורי — ו״קומט״
ועוד. ;לפיקניק

 המשוכללים, ״פזגז״ מכשירי של והמודרני העשיר המבחר
 הם — הדייקנית הגז ואספקת והמהיר האמין היעיל, השירות

כי לכך ערובה
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בערב 7—5 השעות בין יום כל
מודרג לימוד שכר * חסך *

 תלמידי עם יחד בגרות בבחינות נבחנים תלמידינו
החינוך משרד שבפקוח בוקר ספר בתי

י ו נ ת ש ב ו ת כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על״מגת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש. למענו חעתון במשלוח עיכוב למנוע

בשלם
פולין

הסטייה
הציונית
 ניתוק־היח־ על בחריפות תגיב ״תל־אביב

 לישראל בחזרה תקרא היא — פולין של סים
 הפולנית!״ הממשלה את

ב המסתובבת האנטי־שמית הבדיחה זוהי
ש העובדה שעל־אף משום כיום. וורשה,

 הם _ בפולין יהודים אלף 30 רק נותרו
מצמרת־השילסון. נכבד חלק מהווים

 ושל האדום, הצבא של הבכירים מפקדיו
באוניברסיט פרופסורים החשאית; המשטרה

 ידעה פולין — ואוצר שרי־כלבלה אות;
 מלחמת- שלאחר שליטיה בין רבים יהודים
 הסטא־ האנטי־שמיות אף על השנייה, העולם
לינית.
והמנהיגים — שסטאלין משום — זאת

 עוד סמכו — בעיקבותיו שבאו הסובייטיים
 הה־ היהודים, על מאשר הפולנים על פחות
יהו הבולל קומוניטטי־פולני ששילטון ליסו
אנטי־סוביים'. לא לקת ערובה הוא רבים דים

 של זה נהדר מצב מסיבודהניצחדן.
 הפולנים ואת בפולנים היהודים את ״שסע

 של צערה למרבה השתנה, — ביהודים״
ששת־הימים. מלחמת עם מוסקבה,

 במפלתו הפולני הצבא קציני כל ראו אז
סובייטי. כישלון — נאצר של

 מסיבות- נערכו לגמרי ספונטאני באופן
 ואף חיל־האתיר הצבא, במיפקדות ניצחון,

הפולנית. החשאית המשטרה
 צה״ל, לחיי הוודקה כוסיות והמשיקים

 אנשי דתקא היו ביותר, הגדולה בהתלהבות
 החזקים, אך הסמויים — הלאומניים הזרמים

הפולני־הקומוניסטי. הצבא בקרב
 הרוסים. לאוזני הגיעו כך על ידיעות

 לבלימת הראשון בצעך נקטו הם השבוע
ד (המשך )25 בעמו

 משו̂□ ו״צמן ממכון סולק בינלאומי מוען
ישראלית' אל־תינוק גלולת לשימוש שהכניס

ו ..(א □ ו צי
הציון!״ 111(111

 כשלעצ־ היא, מישראל זילודהמדענים *
 של המדעיים חייה על רציני איום מה, 4

 שחולל אדם הארץ מן כשיורד אולם הארץ.
 בכלל אין — בחיי־המדינה שלמה מהפכה

 הנזק. את לתקן אפשרות
במטוס יצא כאשר השבוע, שקרה, מד זה

יאק1שלו כרוב׳
 משה־ הפרופסור לוו, מנמל־האתיר אל־על,

 גלולת־ההריון אבי שלזניאק, (שלי) חיים
 כיצד השיטה את שהמציא והאיש הישראלית

 — נקבה לעובר זכר עובר בין להבדיל
האם. בבטן

אש רוזלין בחברת למטוס, עלה שלזניאק
 מגדולי־האמנים, — ידידים כשעשרות תו,

ה שבמדעני והבכירים אנשי־הציבור חשובי
ממש. בוכים — מדינה
 עזב לא שלזניאק כי לבכות: מה על היה

 טובה מדעית משרה להשיג כדי מרצונו,
 ממכון נדחק פשוט, הוא, בחוצלארץ. יותר

 פרופסור מנהלו, על־ידי — למדע תייצמן
דה־שליט. עמום

★ ★ ★
 ב- ארצה, בא שדזניאק רופסור ן*

קבע. בה לשבת בכוונה ,1950
 בית מכון־וזיצמן, מדעני ככל קיבל, הוא

 בית לעצמו רכש גם לכך נוסף ברחובות.
 עין־הוד. במושבת־האמנים

שלזניאק, הנרי הצלם הפרופסור, של בנו

 נתי- על לודתר מוכן שהוא 17 בגיל החליט
 ב־ לשרת לזכות כדי — האמריקאית נותו

צה״ל.
 בני־הזוג רכשו בארץ שנות־ישיבתם תוך

 ואמיצים. רבים ידידים היהודי־האמריקאי
 אחד השבוע אמר כאלה,״ אנשים אין ״פשוט

הזה. העולם לכתב המכון, מבכירי מהם,
★ ★ ★ 1

 שלזניאק את אהבו המדעי תחוש ך*
] פחות.

וויצמן. מכון הנהלת בייחוד
 נחשב והמעמיק הנימרץ הפרופסור כי
פולי להוראות ציית לא הוא קשה: לאיש
 של מרותו קיבל לא אירגוניות, או טיות

דר,־שליט. עמוס העיקרי, המנהל
 בעל־יוקרה כמדען ארצה שהגיע שלזניאק,

 במישלחה־מחקר השתתפותו עקב עולמית,
 החוקרים לאחד נחשב הדרומי, לקוטב מדעית

 — הביאודינאמיקד, בשטח ביותר המקוריים
 של בתהליכי־ההתפתחות העוסק המדע ענף
החיים. הייצורים כל

 בכות־ יצאו המדעיים עתוני־ארצות־הברית
 לעלות החליט שהמדען שעה ממש, רות־אבל,
מולדתו. ארץ את ולנטוש לישראל,

★ ★ ★

 1 את המנגן הנהלת קיבלה תחילה, ף*
אק שלזני פתוחות. בזרועות ^

 | עם עסק להם שיש כשראו אט־אט, אבל
הנימה. את שינו — באמת עצמאי איש

 הצווים את קיבל לא פשוט הפרופסור
למכון. חבריו רוב סגדו להם המינהליים

 ובלתי־ עצמאי באופן המשיך, גם הוא
 * תמיד לא — האופייניים במחקריו מתפשר,

ההנהלה. רצתה בו בקוד
 דה־ עמים הפרופסור את הרגיז הדבר

 את להפסיק ציווה שהוא כדי־כך עד שליט
לביאודינאמיקה. המכון של המימון

 והאופיינית: השקטה בדרכו הגיב שלזניאק
 אותן והלוואות, תרומות למכונו אירגן הוא

 — יהדות־אמויקה עם לקשריו הודות השיג
במחקר. והמשיך

★ ★ ★ ץ
ההנה- לבי! בינו הריב הגיע שיא ^
 להלחם שלזניאק הפרופסור כשהחל לה, /

 בטוחות גלולות של מוגבר שימוש למען
 שיכלל המקומי ייצורן שאת — הריון נגד

שלו.* הפרטי במכון
הדתיים החוגים אנשי רק לא התנגדו לכך

ת בוועידת * ס רחובו קיוו באר בריאות ל
ת צות  ויכוח פרץ השבוע שנפתחה מתפתחו

מחייבי שוללי בין חריף  אל־תינוק גלולות ו
ש הנימוק את• העלו השוללים סן כשכמה

ת הארצות נשות  י מדי נחשלות המתפתחו
וי לפי גלזלות ליטול חז קבוע. מ
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