
תמרורים
ו א ש י  נתניה, שליד הירוק בחוף ♦ נ
 והפקידה גלעדי מוטי הבדרן־מנחה

 עשרים באל־על. העובדת לידאי, אורנה
 החתונה עמדה הטקס, לפני שעות וארבע

 מעורב היה שהזוג משום בסימן־שאלה,
כש במכוניתו, נהג מוטי בתאונת־דרכים:

המכו סטתה כשלפתע אורנה, יושבת לידו
 בנם רק והתרסקה. התהפכה לתעלה, נית

המרו המכונית מן ויצאו■ השניים ניצלו
החלון. דרך סקת

ג ו ח ה־ יום־הולדתו בתל־אביב, . נ
 14 בגיל לרר. משה העיתונאי של 36

לב מהוריוביקש
ל־ יהרשמתו את טל

למו קונסרבטוריון
 וראה בווינה סיקה
 אחר בשטח עתיד

ס ספורט. לגמרי:
 יעל הראשונה קירתו
פור כדורסל משחק

 של באספקלריה סמה
ש־ שבועון ,הספורט

 על־ידי בזמנו נערך
הו יקותיאלי, יוסף

המכביות, רעיון גה
.1948 בינואר 25ב־

הס .;מדור ׳מעורכי
החמי שנות בתחילת הזה העולם של פירט
אחרונות. ידיעות מערכת חבר וכיום שים׳

לדר

ן ו ד י מא שנות לשלוש בלונדון, ♦ נ
 אנתוני — מכוניות 12 גניבת בעוון סר׳

ק,  רי־ הבריטי הכוכב של אחיו בין קו
ברטון. צ׳ארד

ו ר ח ב  בתי בעלי איגוד על־ידי ♦ נ
 ר,קופ־ ככוכבים בארצות־הברית, הקולנוע

ה השחקן — בארצות־הברית ביותר תיים
ה והשחקנית וויין ג׳והן )65( ותיק

 פול של (אשתו וודוורד ג׳ואן בלונדית
ההכ את הכניסו שסרטיהם מסתבר ביומן).

ה כל סרטי מבין ביותר הגבוהות נסות
 ו־ווד־ הגברים בין וויין האחרים, כוכבים

הנשים. בין וורד

ו ר ח ב ב הפופולריים ככוכבים ♦ נ
 05( כארדו כריג׳יט - בצרפת יותר

דלון. ואלן

ה נ ו ד י  ב־ המחוזי בבית־המשפט ♦ נ
ל בפועל, מאסר חודשי לארבעה תל-אביב,

ל״י 1000 בסך קנס
מא חודשי ולשישה

לתקו חנאי על סר
ש שלוש !של פה

 שנמצאה לאחר נים,
 36 בהחזקת אשמה

ה — חשיש גרם
האמריק דוגמנית

 סי־ ז׳אקלין אית
 לעומת ).20( קלס
 ז׳אק־ זובתה זאת
 הספק, מחמת לין,

מזוו שתי מהחזקת
 37כ־ שהכילו דות
שנמצאו חשיש ק״ג

סיקלם

 דירתה. גג על המשטרה שערכה בחיפוש
 בעל שבועיים לפני נידון אשמה, באותה
קר צדקיהו ז׳אקלין, התגוררה בה הדירה,

 ולקנס בפועל מאסר שנות לשלוש אום,
ל״י. 2000 בסך

ר ט פ  שנים שהיה מי ,68 בגיל ♦ נ
 מפי גיזבר מכן ולאחר מפא״י גייזבר רבות
 גם ניהל תפקידיו יתר ושבין העבודה, לגת

בות־ מידרשת את
ח״ — בצופית 7רב

סורוקה. נוך
ר ט פ בהו־ . נ

מהתקף־לב, ל״בוד,
ה במאי ,75 בגיל

 שגילה ומי סרטים
הנצ ״הצעירה את

השחקנית־זמ־ חית״,
— מרלןדיטריך רת

פון־שטרג־ ז׳וזף
רג. אוסט יליד ס

 לביים שהחל ריה,
הת גם אז ,1930ב־

 אשר הכחול, המלאך המפורסם בסרטו גלה
דיטריך. את גם פירסם

סורוקה

עדיפות אינן ביולוגיות כביסה אבקות
רגילות כביסה אבקות על

באחרונה שערר מחקר בעקבות האחרון, ב״וויץ״ הבריטי הצרכנים אגוד ;קובע

לאהפורת מאת

 ספגפבי לונדון,
 הכביסה אבקות להעדיף יש .האש

 ״ביו״) כביסה (אבקות הביולוגיות
האם הרגילשז הכביסה אבקות על

ת תשלום בדאי  יותרז הגבוה פחי
 חד־ הבויטי הצרכנים איגוד השובת

הביו הכביסה אבקות לא. כשפעית:
 המצויים וזמרים כל מכילות לוגיות

ל נוסף אך רגילות כביסה באבקות
 שהם אנזימים גם מכילות הן כך

חלבו לסרק שבנוהו אורגני הומר
(אב הרגילות הכניסה אבקות נים;
 סינוזטייס) דטרגנסים או סבון קות

 יעילות באותה בלל בדיד מכבסות
 לא לכן, הביולוגיות; האנקות כמו

כבי אנקות בעד יותר לשלם כדאי
 ממסקנות חלק אלה ביולוגית. סה

 באחרונה שערך ויסודי מקיף בחקר
 התוצאות הבריהי• הצרכנים איגוד

 האיגוד עול הער. בכתב סורסמו
זה. מחודש ״ויז־

 — הכתמים הסרת סוד
 לפגי הבכפים השריית

הכביסה
 המחקר, תוצאות פורסמו בו ביום
 משני אהד של נציג ברדיו רואייז
ב הגדולים הכביסה אבקות יצרני

י סעו הסרואיו בריטניה.  הבדיקות נ
ת שנערכו  ש־ הוניחו החרשת בני
 מכנסות הביולוגיות הכביסה אבקות

ש הצרכנים איגוד דובר טוב. יותר
 רדיו, תכנית באותה הוא אף הופיע
ה נערכו איך יודע אינו כי השיב

 לו איז אד החרשת, בבית בדיקות
ה שעשר, הבדיקות במהימנות ספק

 שהיתר. דאק איבו! הגב׳ איגוד.
 איגוד מסעם אלה לבדיקות אחראית

 כי לי, הסבירה הבריטי הצרכנים
 אלא אמת, דובר שהיצרן לודאי קרוב

 היה שעיר ד,השוואתיות שבנדיקות
ה סוגי בשגי בכבסים שונה טיפול

ה באנקה שבשימוש בעוד אבקות.
 מספר הכבסים הושרו — ביולוגית

ה לגבי הרי הכניסה, לפני שעות
הש נעשתה לא — הרגילה אנקה

 לטובת בתוצאות ההבדל ומכאן ריד,
אי של 'התגלית הביולוגית. האבקה

 תגלית, אינה שאולי הצרכנים, גוד
 שנרי היתד. הבית מעקרות לכפה

 את להשרות יש קשים כתמים להסיר
מש זה ואיו הכביסה לפני הכבסים

סח אבקת איזו נה ת היא נני א ב ז
ת ההוצאות יהיו כולן מו דו

 יעילות הכביסה אבקות בר
מידה כאותה במעט

 כביסד נאנקות שמדובר לפחת
 מ׳ שכמה דומני, בריטניה, מתוצרת
 עשויים ופסקנותיול הבדיקה תהליכי

הישרא הבית עקרת את נם לעניו
לית.

 הדסרגג־ בתוך המצויים האנזימים
 ם־ הדו׳׳ח מסביר הביולוגיים, מים

ל כימיים שינויים בקיום ״סייעים
ל עוזרים הם האדם, (בגוף משל

 כניסת נאבקות האנזיפים עמל).
מ (בלתי חיידקים ידי על מיוצרים
 חלבונים להפיס היבולים זיקים)'

ל הקשים מהנתפים נכר. (שיוצרים
סו הסרה,  אין ועובש). ויעה דם, נ

 מעל בטמפרטורה פאר פעילים הם
 בסמי כלל פעילים ואינם מעלות 65

 אחת זאת מעלות, 85 פעל סרסורד.
 ל׳ היצרנים כמליצים מדוע הטיבות
 הכניסה לפני הכבסים■ את השרות

חפים. לא נסים
 אבקות שתי בדק הצרכנים איגוד
ביו דסרננטים ושני רגילה נביסד.
יעי נבדקה השוואה. לשם לוגיים,

ה הכתמים סוגי לכל ביחס לותם
 שו־ ביצים, דם, נתמי כסו אפשריים

 קפה, יין', דיו, בוז, ריבה, פו^קקאו,
 שרוולים. ובחפתי ם בצווארוני לסלוד

 מזיקות האבקות אי! אם בדקו כן
הידיים. לעור או ולצנעו לאריג

 ההוראות לסי נהגו ראשון בשלב
ארי על שרק באחר האריזות, שעל
 מומלץ הביולוגיים ד,דטרגנטים זות

 רק עשנ-בך הכנסים את להשרות
 בעוד כי נתברר אלה. אבקות לגבי

ל הצליחו הביולוגיים שהדסרגנסים
ק בתמים לסלק לילד, השריית אתר
 הרי ועוד), ביצים (רם, לטיפול שים

השריה, ״ללא הרגילים,
ב־ גשכבסי אך_________

ת5* י י ר ש ה , ,
טקסטיל

ילרים, יי -״
ו־ סדינים נסים,

 פרי־ פאות נבדקו הכל נסך ניוצ״ב.
ב היד, כובס, מהם אחד שכל סיס

 ער 3 — חלילה וחוזר כובס שימוש,
 הסריסים מכל הכל. סך פעמים 6

 המתכנס אהד סוג נמצא שנבדקו
 — הביולוגיים ידי על. יעילות ביתר

 אך לבו• בצבע נשים נילון תחתוני
אנ העדפת מצדיק אינו עדייו זה

 על מזיקה להשפעה אשר אלה. קות
 עור על או צבעו ועל האריג חוזק

ה ביו הבדל כל מצאי לא הידים.
 גילו האבקות בכל העוונות• אנקות

 כועס נזק של שווה במעט פירה
עו ;יחסית  כל מצאו ולא לארעגבצג
אולי שחשוב ״ י

ה אברות בעוד
 עד 1ג> של

 כביסות 12 שר
 הרי שנה) לפגי

 עד לנזק גורמת עצרה
ורז• פרק באותו )1(1

 וללא במהירות מכבסים העדינים האריגים וכל משי, צמר, בגדי
והבגד ותלי... שטפי טבלי, שמפו. טקסטיל של הרך בקצף השריה,

בחדש.
בע״מ. נורית חב׳ :היחידים המפיצים # נקה ביח״ר תוצרת שמפו טקסטיל

 הופיע!!!
 הגיבור
 האחרון
 של

ח אל ח ב
ןמאת ד ) ה ק ר ו ב

 הספר, את לקרוא חייב לא אתה
 תניחהו לא — התחלת אם אך

מידך.
 הספרים, חנויות בכל להשיג

מרגלית. י. : ראשית הפצה
 בצירוף בדואר הזמנתך ושלח הקדם
ת.ד. לאור הוצאה ל״ביתן״, שיק

_________ת״א■ ,2554 1

ט ל ק  ־ מ
ה י ז י ו ל ט  ה

ב ו ט  ח
! ס ל ו ע ב

ם י ס ר ו ק
 פקידות — הנהח״ש

 ותכנות ניקוב
ת י ל ג נ א  

 וקצרנות גתבנות
 ובאנגלית בעברית

 29 החשמל ת״א,
.6 חברון הרצליה,


