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מס ערוצי לכיוון תחצווג לחצני 6 * ס"מ61 פנורמי מסך * ? ,? מ ? 

 השירות אנשי לעזרת ונייד קל פנימי מגנה חזיתי־* רמקול
 אגוז מבריקה, פוליטורה מעודן, מעץ ארגז מודרני, עיצוב
מט. טבעי

 המובחרות הטלביזיה חנויות בכל להשיג
השרות

*
*

 ״שירותי של התחייבות עם ומסור מהיר מקצועי שרות מלווה מכשיר לכל
 שנים, שבע מינימום אורגינליים חילוף חלקי להספקת בישראל״ סאבא

.239715—246513 :טלפונים

 מהימן שרות מעולה מכשיר
לכולם הנאה טלביזיה״סאבא״

 עקרת־בית כל של חלום־חייה זה יה
הס לא שנכחו הגבירות ואמנם, בעולם, \ (

 היה עצמו הרעיון התלהבותן. את תירו
 עקרת־הבית. של תפקידיה את לחסל גדול:

 ואלנטינה מאשר אחרת לא אותו הציעה
ה האשד, הרוסית. האסטרונאוטית טרשקובה,

 את העלתה בחלל שריחפה בעולם יחידה
ש הנשים, של העולמי בקונגרס זו הצעתה

ה הנשים פדרציית על־ידי בהלסינקי נערך
 אשת־החלל, לדברי הבינלאומית. דמוקרטית

 ודד המשעממות העבודות כל את להעביר יש
האחר הגופים לידי עקרת־הבית של מכניות

 כמו בדיוק ציבוריים, שירותים למתן אים
 לעבודה האשד, תתפנה אז או איסוף־אשפה.

 מכוח־ מחצית מהוות שהנשים מאחר יוצרת.
 עצום מנוף בכך יהיה במשק, העובד האדם

 בודקים לדבריה, האנושית. החברה לקידום
 האפשרות את בברית־ר,מועצות מדענים כיום

 כגון תפקידים, של שלמה שורה להעביר
ושאר כביסה הבית, ניקוי ארוחות, הכנת

האטה
בעולם

השירו לידי ומכניות״, ״משעממות פעולות
 לא רק טרשקובה הגברת הציבוריים. תים

 הזו, העבודה כל את יעשה בדיוק מי פירטה
הבית, עקרות של מידיהן תוצא שהיא לאחר

*
 - חטובה גיזרה

הסוכר למרות
*  קאסטרו פידל קובה אש־ממשלת ן

 גיז־ על והלל שבח בדברי לאחרונה יצא |
 בעת זה היה ארצו. בנות של החטובה רתן

 כי שטען בריטי, מדען של דעתו על שחלק
בינ קונגרס בעת אירע הדבר משמין. הסוכר
 פרסטון, טומם ד״ר בהוואנה. שנערך לאומי

 הביע בהוואנה, העובד בריטי, מומחה־תזונה
 של הגידול לאפשרויות ביחס פסימית דיעה

ה של נטייתה הסיבה: בעולם. צריכת־הסוכר
 חטובה, גיזרה על לשמור המודרנית אשד,

מסוכרים. זאת בגלל ולהימנע
 80ס׳ל מהווה (הסוכר ארצו להגנת בקומו

 חוצץ קאסטרו יצא קובה), של הייצוא מכלל
אמו זוהי לדבריו, פרסטון. של דעתו נגד
ב ידועות קובה ״בנות בלבד. תפלה נה

 ראש הכריז א׳,״ סוג בחתיכות העולם רחבי
 אדירות, תשואות לקול המזוקן, הממשלה

 בקובה לנפש הסוכר שצריכת למרות ״וזה,
בעולם.״ הגבוהות מן היא

 - הגבר סיפוק
מהפכנית בחברה

 הנוגעת במצריים, חמורה בעייה ש ך
 תעסוקה חוסר :כאחת ולנשים לגברים

 בעול האוניברסיטאות. למסיימי מתאימה
 המצרייה האשה כנראה, שא, ת הפיתרון

לבדה.
האוניברסי את סיימו האחרונה, בשנה

 צעירים אלף 100ל־ קרוב מצריים של טות
הג טענו אלה, בחורות. מהם 250/0כ־ —

 ממין האקדמאים רגלי את דוחקות ברים׳
 ליציבותו הרת־סכנות מרירות יוצרות זכר,
המישטר. של

 אוניברסיטת- של הדיקאן העלה כן על
 לחלוטין: בלתי־אקדמית הצעה אלכסנדריה

 שנת־לימודים יוסיפו הבאה, מהשנה החל
 רק בה ילמדו הקאמפוסים. בכל נוספת

 מוקדשת תהיה שהיא מכיוון סטודנטיות,
 הסטודנטים את שיכשירו לנושאים כולה
 ייקרא הקורס בחיים. נשיים תפקידים למלא

 הכוזנה, אבל המהפכנית.״ בחברה ״האשה
 כלכלת־ כמו בנושאים ללימודים הסתם, מן

 לספק וכיצד וחינוכם, ילדים גידול הבית,
 מהפכנית, בחברה הגבר, של רצונותיו את

כמובן.


