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 בודאי כביסתך
לתודה... תשוב

 המיוחדת הכביסה שאבקת מאחר
 למכירה שוב נמצאת ״זיוה״ במינה

 יהיו גדולים כבסים מקום. בכל
 כפרחים ורעננים כשלג לבנים

 ״זיוה״ בכביסה. עוזרת כש״זיוה״
 ובלי מברשת בלי סבון, בלי כובסת

מאמץ. ללא הכבסים את ומנקה שפשוף
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בע״מ נורית : היחידים המפיצים — ״נקה״ תוצרת

שימושית היא מרפפתד
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עם

סוכך
מתוצרת

ככד״ ד־.סו ״הסוכר״
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---שניט 15-—
בלומן - רדיו
44 גורג׳ המלך ת״א,

 המבחר עם המיוחדת החנות
הרדיו סוגי כל של ביותר הגדול

נוחים תוטדומים
 של בהיקף מיוחד שרות

 מתל־אכיב. ״מ ק ס 0
ות י ר ח א כ התקונים

! ן ו כ ס ח
 קניותיך את תדחה אל

במזומנים. חוסר בגלל
בזול היום עוד קנה

 נוחים, בתשלומים —
של הקניות פנקס בעזרת

.4 הס רחוב תל־אביב,

— בולים -
 ביותר היפה המתנה
 ולמבוגרים לנוער

הערכה - מבירה - קניה
 ישראליים. בולים גם קונה
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 תל־אביב .6 הקישזן רחזב

רשת גלופות קו גלופות

0 י ש { ץו
עצמית מז־יניות

 נתפרסמה הממשלתי הפרסומים בילקוט
 ישראל של התפטרותו קבלת על הודעה
מק תל־אביב. עירית ראש מתפקיד רוקח

 שר : ההודעה על והחתום ההתפטרות בל
רוקח. ישראל הפנים

 אליעזר ח״ב :עקרונותיו בשביל שילם
 דבר מערכת אל לפניתו שקיבל ליבנה,

 25ל־ ל״י 20מ־ סופר שכר העלאת בדבר
למ ״בהתאם :קולעת תשובה המאמר, ל״י

 את להעלות לא לה, מטיף שאתה דיניות
 נוכל לא נוספת, אינפלציה למנוע כדי השכר

לבקשתך.״ להענות
 על בורג יוסף ד״ר הדואר׳ שר סיפר
 וינסנט ניו-יורק עירית ראש אצל ביקורו

 וכבר לחדרו, הוא נכנס רק אימפליטרי:
 של שלם לגדור שדמה מה עליהם, התנפל
 לעמוד, איך פקודות עליהם המטירו צלמים,

 אימפליטרי: העיר ועוד. ידים ללחוץ איך
 דמוקרטיה. יש אצלנו כי חשבת אם ״טעית

פוטוקרטיה.״ זו
 יוחנן החרותי הכנסת חבר כשאמר

 לביא שלמה המפא״יי חברו על באדר
 שהוא למרות אותו׳ אוהבים חרות שאנשי

 העין־ לביא השיב חרות, אנשי את שונא
 שר, אצלנו להיות ״יכולת : במחמאה חרודי

״חרות את עזבת לו !
 אהרון מפ״ם ח״כ לביא, של יריבו

 העין־ ההתנגשויות מבית נסע ציזלינג,
ך  בהתנגשות מיד הסתבך לתל־אביב, חרו
 בשברילט פגעה קרייזלר מונית אחר. מסוג

 מעוצמת תל־אביב. אלנבי, ברחוב ציזלינג של
 השמשה, אל המונית נוסעת נהדפה הבלמים

 לח״כ ואילו נזוקה, המונית כיפת קל. נפצעה
הכנ ״חסינות נזק. כל נגרם לא ולמכוניתו

הסקרנים. אחד העיר סת,״
 העתונאי סיכם עצמה בעין־חרוד המצב את

 :הסיכום לזר. אשר הוותיק, הירושלמי
חרדה.״ יש חרוד. ״אין

 ארן, (״זיאמה״) זלמן אחר׳ מפא״יי ח״כ
 למרשל הרב והדמיון התכלת עיני בעל

 ספרי אוהב הוא : חולשתו את גילה טיסו,
אנגלים. בלשים

 משה הממושקף, דבר סופר כששמע
 חיים ד,צ״כ ח״כ של נאומו את תבור
 אופו־ נאום ״זהו : העיר התקציב, על אריאב

״קואליציוני !

ש ד•
 דקל, אפרים הש״י, איש זכה נאה לשי

 לכפר השי עלילות־שי. ספרו את שהוציא
 האנגלי היהודי מתנת ניר, וחצי טונה :השי

 שהיה הסי.איי.די. איש לשעבר רובינסון,
 המדינה הקמת אחרי וגר אצ״ל ידי על מבוקש

 שהוזכר המעטים אחד הוא רובינסון ביפו.
בספר. (לחיוב) בשמו

 את בקרוב להשלים מקווה אחר סופר
 בעבר הורוביץ, (״דוליק״) דוד :מלאכתו

 הבנק מנהל ובעתיד האוצר משרד מנהל
 הארץ, כלכלת על ספרו את שמיים הלאומי,

 הורוביץ משתמש בספר דינדוש. בנו בעזרת
 של פנימיות בסטטיסטיקות הראשונה בפעם
שפור הסטטיסטיקות במקום האוצר, משרד

 התאורים אחד : התוצאה הרחב. בקהל סמו
כל על פעם אי שפורסמו ביותר הקודרים

ישראל. כלת
 בתל־אביב בגי־ברית לשכת לפני בהרצאתו

 על עלית־הנוער׳ מנהל קול, משה התלונן
 אלתרמן, השביעי) (הטור נתן המשורר

ש נגד שיר שכתב  המא־ הילדים ששת גירו
כות אין ״מדוע למולדתם. שהוחזרו רוקאיים

 שאל י״ שנקלטו האלף 36 על שיר בים
 שירים לכתוב אפשר עליהם ״הרי קול,
״יפים יותר !

 הגדיר ישראל של הגיאוגרפי מצבה את
 הלאומי, הבנק מנהל סגן מרגלית, חיים

 עמי של הכלכלית בועידה נציג ששימש
 עומדת ״ישראל :אלו במלי!ם במנילה, אסיה
האסיאתי.״ בצד יותר אך לאירופה׳ בדרך

עיודת אהבה
 ממפקחי וולם, אדגר רב־סרן כשראה

 דה־רידר בנט הגנרל את הארץ, בצפון או״ם
 :יהודי למכר פנה )810( הזה העולם בשער
?״ כן לא ביותר, אותו אוהבים אינכם ״אתם

 צ׳רצ׳יל וינפטון של הראשונה הופעתו
 היה הבירית, מסדר כאביר החדשים במדיו

 בה לאמנות, האקדמיה תערוכת בפתיחת
מתמונותיו. חמש הוצגו

 לונדון עירית זכתה במינה מיוחדת למתנה
 : המתנה טיטו, יוסף המרשל של מידיו

נזקקות. לכלות לנדוניה שתשמש קרן

 הכלכלי.,ביע המצב על במינה מיוחדת דעה
ור הקומה נמוך הסוחרים, התאחדות מזכיר

 על בדברו גוזמן, אפרים הכתפיים חב
 מסים מיני 12 בארץ ״יש :המרובים המסים

 לשלם מסכימים היינו לשלם, הסוחרים שעל
 רבע." מצב יהיה שזה ידענו אילו ,20 אפילו
 יהודית הרקדנית של בתה )9(נעמי אמרה

 ׳הוות! הסרט מגבורות ואחת אורגיטטיין,
 ״בעצם :בסרט עצמה את כשראתה וטלי,

״נחמדה די אני !
 יהבמאי, השחקן אוליכיה, לאורנם סיר

 אף קיבל לי, ויויאן אשתו בעקבות הלך
 בצפון להחלמה יצא עצבים, התמוטטות הוא

איטליה.
 המינגווי, ארנסט האמריקני הסופר

 יתאר לקניה, יצא חדש, לספר בנושא בחר
המאו־מאו. מלחמת את הבא בספרו

מדע
האהבה סור

 בעל הקומה. קצר הממושקף, הפרופסור
 במעבדה אורחו את הזמין החיוורות, הפנים

האו הגדוליר. המיקרוסקופים באחד להתבונן
 זעירה, מים מיפת בתוך מתנועעים ראה, רח

 אמיבות. דיזנטריה, חיידקי של גדול מספר
החיי מן כמה התחלקו שניות למספר אחת
במ גדל החצאים מן אחד וכל לשנים, דקים
 שהמשיכה חדשה אמיבה להיות הפך הרה,

צורה. באותה להתרבות

 האמי־ מן אחת ״כל המדע: איש הסביר
 צירך לה אין נקבה• ממין היא הללו בות
 שתביא כדי אחרת אמיבה עם מיני מגע בכל

 בעלי אצל גם יתכן זה דבר וולדות. לעולם
מפותחים.״ יותר חיים

 שונות במעבדות שנעשו נסיונות מספר
ה הביאולוג של במעבדתו וביחוד בעול!ם,
מפ תוצאות הביאו *, רוסטאן ז׳אן צרפתי
 מבנה בכל מהפכה אולי, המבשרות, ליאות
:הנסיונות *אנושי. הגזע

 מסוי־ם טיפול לאזור המליטה, שפנה •
 ממין גורים שלה, הרבייה באברי יבש בקרח
זכר. עם מגע כל ללא נקבה,

 וולד לעולם הביאה גויאנה חזירת 9
מסוייס. כימי חומר בגופה שהזריקו לאחר
 כהן שיגע מבלי הופרו צפרדעים ביצי •
זכר. זרע

 המדע, איש הסביר זד״״ מעין ״משהו
האדם.״ אצל גם להשיג מנסים ״אנו

 של הראשון נסיונו זכר• בלי רבייה
הרב תהליך בצפרדעים. נעשה רוסטאן ד״ר
 מטילה הנקבה הצפרדע :הוא הנורמלי ייה

 במים, זרעו את הזכר מטיל אחר ביצים,
הבי אל שוחה הזרע הביצים. צרורות ליד

 וגורם אותן מפרה תוכן, אל חודר צים,
צפרדעים. של חדש דור של לתחילתו

 ינם־ הסתכלות מתוך נוכח, רוסטאן, ד״ר
 י סונים בכמה כי אחרים, מדע אנשי של יונות

 הזרע אם גם מופרות הביצים חיות, של
 מזדווג איני אך הביצה, קליפת את מבקיע

הפרופ הסיק כן, על שבתוכה. הביצית עם
 הבקעת ידי על להפראה לגרום אפשר סור,

זאת, עשה הוא מלאכותיים. באמצעים הביצה
ה הביצים את השאיר קטנה, מחט בעזרת

יצ הנכון ביום חמימיום. מי׳ם בתוך נקובות
 שהטילה הצפרדע ראשנים. הביצים מן או
 וגם אם גם כזה, באופן היתד״ הביצים את
לראשנים. אב

 ביונקים גם יצליחו אלה נסיונות באם
ב כי לשער סיבה כל ואין יותר, מפותחים

 להשיג המדע יצליח לא במאוחר או מוקדם
 מעג־ דברים וכמה כמה לקרות עלולים זאת,
ומדהימים. ינים

 שברגע בטוח ״אני :רוסטאן ד״ר מתנבא
 נשים תמצאנה אפשרית, תהיה כזאת שלידה
ב שיבואו הוולדות כל בכך. שתרצנה רבות

 ה־. בעולם הנשים למוחות תחדור אט אם
 הגזע. לריבוי עוד חיוני אינו שהזכר הכרה
 קפריסית האשד, את לעשות עלולה זו הכרה

 בסכנה להעמיד מסוכנות, יומרות ובעלת
 בעצם. והאשה... הגבר בין היחסים כל את

 האדמה, פני מעל כליל להעלם הגבר עלול
 על שליטה עצמה את תמצא שהאשה בעוד

 לאהבד^ מקום בו יהיה שלא בעולם גורלה
מינית.״

 של בנו •
ברז׳ראק. דה

סיראנו 'מחבר רוסטאן, אדמו!
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