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מרשים הישג
 זן פיתחו וייצמן כמכון צמחים של לגנטיקה כמחלקה חוקרים

 היכולים מן ושלושה שניים פי הגדולים יכולים הנותן חיטה, של חדש
המקוכל. החיטה זן של

 דזכ״ז, יום־העצמאות ערב הציכור לידיעת הוכא המרעיש ההישג
כלתי־רגילה. והתלהכות התרגשות ועורר

 את הראשיים כעמודיהם פירסמו והצהרים הכוקר עיתוני כל
 החדשה, השיכולת של כתמונות־ענק הכתכות את וליוו התגלית סיפור

 פרם את להעניק שתכעו עיתונאים היו הקיימת. השיכולת לעומת
המחקר. על האחראים האגרונומים לשני ישראל

 סיפוק והכיעו החדש, כזן עסקו העיתונים כל של המערכת מאמרי
הח ״הזן בעטיו. שייווצרו והכלכליים ההכרתיים ההיכטים מן וגאווה

 ישראל מדינת את ״ישחרר נפוץ, עיתון־ערכ של עורכו כתכ כף דש,״
כלכלית.״ לעצמאות הדיר ויקצר מארה״כ, חיטה כייכוא התלות מן

 החדש הזן גילוי שעתיד ככרכה ח אחי עיתון של המערכת מאמר
 מרכז תהיה שמדינת־ישראל תיקווה והכיע כולה, לאנושות להכיא
כעולם. והכריאות התזונה מצכ לשיפור עולמי מדעי מחקר

 פיתוח עניין את העלו ושר־הכטחץ ראש־הממשלה נשיא־המדינה,
 ישראל של עוצמתה כי והדגישו השכועיים, נאומיהם כראש החדש הזן

 ככל הישגים של דינאמיקה על לשמור כיכולתה תלויות וזכות-קיומה
והרוח. המדע שטחי

 מדע לענייני כמדורים קטנה ידיעה שכוע כאותו פורסמה כן
 קרכ מטוס לייצר הצליחה הישראלית האווירית התעשייה כי וטכניקה

 נופלות אינן תכונותיו וכי צרפתי-אמריקאי-ישראלי, ידע פי על סילוני,
מסוגו. אחרים מטוסים מתכונות

לשלום זוארץ תכנית

יקירי, הן
 סברה אשר דינה אחותך טעתה

 אביכם וצדק דם, חוסכת זיעה כי
זיעה. חוסך דם בי הטוען

 שהדגיש כפי כי יקר, חן זכור,
 דמם כשהוא זיעה חוסך דם אביך,

 זיעתך מול אל העומד אחרים של
שלך.

 זה משפט שתחרוט חן, ׳כדאי,
לע ותתחיל כשתגדל לבך לוח על

עס בענייני כבר ואם עסקים. שות
 הבט־ משרד עם לעבוד כדאי קים,
טוב. משלמים הם חון.

פעוטי, דרור
 נוראה עיסקה פעם היתה נכון,

 אנו שהיום ונרצחים רוצחים בין
תמו ״טרקטורים לכנותה נוהגים

דם״. רת
כאלה. עסקות נערכות לא היום
בפנ או במיכליות, מדובר היום

תמו הוא גם אחר, בציוד או סים,
דם. רת

 דם, המילה כי דרור, לב, שים
 דמי לדוגמא: כסך. גם פירושה

 עמלה דמי או אלי, זועקים אחיך
וכדומה.

עיקריות: נקודות שש בתכנית
פלסטינאית. בעיה קיימת א.
לייש יש ישראל, ארץ את תובעים שהפלסטינאים כיוון ב.

המנדטורית. א״י של חלק שהוא המזרחי, הירדן בעבר בם
(המחו בסעודיה ליישב יש הוותיקים ירדן תושבי את ג.
העותומני). הכיבוש מאז לעבר־הירדן ברת

הקדומה). מערב (חלק לתימן יהגרו הסעודים ד.

זהות). ותרבות (שפה להונגריה התימנים ה.
מדיני. חזון בעלי מצביאים ליישב ניתן שיתפנו בשטחים ו.

:וזשידור רשות הנהלת אל
 אירועים׳״ יומן — ״השבוע בתכנית מרכזי כמשדר זו תכנית עיקרי לשדר נבקשכם

במוצאי־שבת. חוזר בשידור גס ישודר הקטע כי ולהקפיד

חביבה, חניתה
 ניתן מוזר, נראה שהדבר ככל

זמן. להרוויח ניתן גם
 ויש כסף, שמרוויחים אנשים יש

זמן״. ב״להרוויה שעוסקים
שהר בארץ, כאן אנשים, היו
 של מחיר תמורת שנים שבע וויחו

 רווה שהוא בלבד, הרוגים 2,500
נכבד.
 היום גם שמנסים אנשים יש

יק שישלמו והמחיר זמן, להרוויח
שהרוויחו. הזמן במרוצת בע

מילון
זוארץ אבן
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בתחת! זין חצי צחוק, צחוק —
השני? החצי עם ומה —
הזין? של —
כמובן! והטלויזיה הרדיו אגרת של לא, —

אלמוני). קורא ע׳׳י (נתרם

דואר
!נא

 גגודל תקניות מעטפות כבר קניתם
9x14 ז

 לזרוק. תצטרכו חבל,
ומל חדש רעיון לנו בא הבוקר בדיוק

 תקניות. למעטפות חדשות לצורות היב
יותר. אווירודינאמיות יותר, משוכללות

:לפניכם הנה
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:קטנה בקשה ועוד
 זה כי סגול, בצבע לכתוב הכתובת את
 אוהבת. הכי שלנו המיון שמכונת הצבע

 בוואזלין, למרוח צריך המעטפות את
 הסיסמה את ולהלשלים תמונה לצרף

ה אחרת — ״כצ... קל ישראל ״דואר
תמיין. לא מכונה
 יחטוף ההוראות אחר יימלא שלא מי
חגיגי. בטקס יישרף שלו והמכתב קנס

:עניין באותו ועוד
 גם לשימוש יוכנסו ואילך מהבוקר

סי מספרים הנושאים תקניים, מכתבים
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לר תקני, מספר לבחור צריך עכשיו
 תקנית מעטפה על תקנית כתובת שום

ימסרו. כבר הם לדואר. ולהעביר




