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 רגיל יבש. - ריחני דיאודורנלו ׳־אריד״
).11011-.0*1(וכדורי

 קלה. אבקה אריד ־ האחרון והלהמו
 היום! כל למשך ריחנית רעננות
 קרקר של יוקרה מוצר ״אריד׳־

 אמריקה. וואלאס.
 בתי־מרקחת בפרפומריות, להשיג

 השיווק. וברשתות
בע׳׳נו. מפיצים ברק הפצה:

הוהופותועוות״ ״תיאטרון
: ג י צ מ

 ״מסיבה
החבובות״ □11

 משובץ חדש, בלבוש — בישראל כעת ארה״ב את שכבש הטלוויזיוני המופע
 עין. מרהיבות ותלבושות תפאורה סוחף, הומור לוהטים, בפיזמונים

 !לה מצפים וההורים הילדים שכל ההצגה
 לוקוב. דידי — במאי הדר. אמון לוקוב, דידי — ;מחזה
הדר. ארנון — מפיק
 קורן. אבי — לשירים תמליל רוזנבלום. יאיר — מוזיקלי מנהל

אביבי. אבישי — תפאורה
 חסון, מושיק ספירר, יוסי מרציאנו, שוש גייר, איציק — בהשתתפות

 מיס'פיגי, קרמייט, של דמויותיהם את המגלמים קולטון בני רז, שלמה
הזקנים. ושני הנימל שיין, ד״ר פוזיבר, איגל, סקודר,

סוכות בשבוע : תאריכים

לפנה״צ 11.00וב־ 9.00־1 שבע ״קיו״ באר־ 17.10
אחה״צ 4.00ב־ קלון ש ״רחל״ א 17.10
לפנה״צ ג1.00נ־ ה צלי ״דוד״ הר 18.10

אחה״צ 5.00ב־ א התרבות״ ״היכל כפר״סב 18.10
לפנה״צ 11.00־1 לון ״יינה״ חו 19.10

אחה״צ 4.00ב־ ם י ״ ת יוסף״ ״רמת ל 19.10
.241221 ,247811 טלפון ,21 מאפו רח׳ התיאטרון, משרדי

□ ■י■■ חי ר ב ת ש! ■ בל ■ ■י ■
)41 מעמוד (המשך

 סוב־ ושוהם ;או סוקרים, להטעות סדי ספוונה
חוד,שים. סטה בשטח חים

 היא הפלינוליוגיה לניצול •נוספת ואפשריות
 על־״די לוודא ואפשר למושל, דבש. בזיהוי
 אכן הוא דסש״הדרים ואם ׳פשוטה בדיקה

 דבש או ואקליסטוס, של או הדרים, של
זיזפים. נתגלו ובאמת סובר, של

 בדיקת ובאמצעות — הניסויי !ובמישור
 אלו מגלים דבורים של בצוף גרגרי־אבקד,

 את לשים בדי ׳מבקרות, הדבורים פחחים
 פתזים. אותם ישל ריכוזים ליד הכוורות

ומצא ובערבה בנגב בניסויים ״השתתפתי
 על-יידי המבוקרים פרחים הרובה ושם תי

 מספר דבש,״ !מהם לעשות !שאפשר דבורים,
הורוביץ.
 באוניברסיטת אח;ת שתות שנת לאחר

 ל- הורוביץ ואהרון חזר שבהולנד, ליידן
 באופן ,לסיים כדי העוברות, אחנקברסיטה

 למדעים, ׳מוסמך השוני, התואר !את פורמלי
הדוקטורט. ואת יותר ומאוחר

בהשג נעשו והדוקטורט השני התואר
באוניבר ההולנדי הטורה, ושל ובהדחםה חה

התפת היד, הדוקטורט ׳נושא ליידן. סיטת
 מלמד החל 1970יב־ ■והכינרית. התולה חות

 לואחכיואיוולוגיה במכון ופלינולוגיה גיאולוגיה
 יעבד לכן קודם !תלחאב״ב. ׳אוניברסיטת של

׳ב ביחזשלים, סגואולוגי במסון שנים כמה
כ לפני לח״פוושיתנפט. הקשורים נושאים

ה את קיבל ,36 בן בהיותו שנים, ארבע
 באוניברסיטה ׳מלמד הוא היום פרופסורה.

 במחקר עוסק הימים וביתר בשבוע, פעמיים
בבית.

 בדרום- ישנה שהה ;מחקריו במייסגרת
 שית את באדצוות־הבריות. שנה והצי ׳אפריקה
■בטכסיס. בנראה, ובלה, הקרובה השבתון

ת ידיים מו ר  מו
בשדה־התעופה

שן, לומד ^  הוגשם טייס, להוות הי
 : 1965 בשנת בדחום־זאפריוקר״ דווקא 1 1

ונח ■משוגע אוסטרלי מדריך לי!שם ״הוח
 גם ׳נעשה ואחר-בך לטוס, אותי שליימד מד,

שלי.״ טוב חבר
 .150 ססניה ׳פריטי, מטוס רכש ושנה לפני

׳והטס בהולנד, הבר עם קניתי המטוס ״את
 לארץ, !שבויעות שלושה במשך אותו תי

 שונים שדות־יתעופה בעשרה ׳נחיתתי באשר
 לי הותה ■לא מקום בשום לתדלק!־. כדי

כש בארץ. מאשר חוץ ■נחיתה, ישל ביעייה
 תוב־ להגיןש צריך הוא לארץ, מגיע מטוס

 בקפריסין יכן. לפני ■שעות 24 נית־יטיסה
 וכשהייתי תוכנית־הטיסה, יאת לקבל רצו לא

 ■שבלוד מקפריסין, ■לי הודיעו לארץ בדרכי
 לחזור נאלצתי ואז !איושוררנחיתה, לי אין

 המוגדל לבין ביני ■שיחה התנחלה לקפריסין.
 ׳ובסופו לתל־זאביוב, לרנקה ■ובין בלרנקה,

 יושב בלרנקה שבמיגדל התברר דבר של
הפי את שיכנענו כך עיברית. הדובר פקח
 ״ש למטוס יורק ישראלי, שאני בלוד קוח

זיר. רישום עדיין
 מזיויין במושטר הוקפתי בלוד ״!סשנחתתי

׳חמו איש 25 ■ובתוכם ■קחמנדקרים, ישני של
 שידה־ ■של ׳ריחוקה ׳לפינה אותי ■שהובילו שים,

ה את להפסיק ■ ברדיו לי הודיעו הידנעיחפה.
 עם ייוותר או פיחות מהמטוס !ולצאת מנוע,
 סלי- כעשרים ואלי כיוונו ;מורמות. ידיים
׳או ■וזיהו מהמטוס ׳שיצאתי ■לאחר ירק בשק.

לי.״ ורווח ■הסכנה׳ חלפה תי
ב שם־דבר הם שלו מטעמי־המיטבח

מד,מסי בעיקר ׳לטוב זכורים הם ירושלים.
 ■שיות בתחילת בביתו ושערך המפוארות בות

ב והסתיימו רביעי בוום שהתחקלו ,70ה־
שבת.

 הורוביץ הפרופסור עומד הקרווב !בזמן
 ביושראל, החבקעון תקופת יעל ספר להיוצוא
 השנים מיליון שלושת ■את המכסה תקופה

 האדם ולהתפתחות המקבילה האחרונות,
 של האספקטים בבל עוסק הספר ביכלל.
׳ו צמחייה אקלים, ׳גיאולוגיה, — הארץ

ב האדם להתפתחות הקשורות תרבויות
ארץ.

 ■עומר בכתיבתו, משתתף ■שהוא אחר, יספר
ו הפתוחה האוניברסיטה במיסגירת לצאת
 ארץ־ישראל, ושל בגיאולוגיה הוא יאף עוסק

 מובנת יותיר, פופולארית ■ביצורה בתוב אך
נפש. לסל

■1 וייט אוריאלה

 ס שסי־ננו ״ב■ א
 את משגע ,11311
 הדייסקוטקיס באי

 ותנקיו ומחנה
 ׳שואוית נהד>וה1ב

של
המוסיקה״ ..שיגעון

* אני ך  מספר מוסיקה,״ שומע ש
״ ״ ן  שכוחות חש ״אני שטיינבך, אייבי. ז

 אותי ודוחפים עלי משתלטים עליונים
 קצת צריך אני הריקוד לפני אולם לרקוד.

של הראשונה המכה את לספוג כדי זמן,

הטוב הרקדן ״אני
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