
אנשיםמדע
היגיינה

ם צ קי ד ״ ח ה - ד •
 ירו העממית סין של החוף שתותחי שעה

 הלאומנים, שבידי •האיים לעבר פגזיהם את
 אחר מסוג מאבק עצמה סין בתוך התחולל

והנקיון. הבריאות על מאבק :לגמרי
 : למיניהם נושאי־החיידקים הושמדו תחילה

 הסיניים והקומסומולאים הפיונרים מיליוני
הזבו מן הגדולות הערים את לטהר הצליחו

 עכברושים, עכברים, מיליוני להשמיד בים,
 הגיע החודש משוטטים. וכלבים חתולים

 עתו־ כך על סיפר עצמם. החיידקים של תורם
לאח שביקר דה־סגונזאק, אלברט צרפתי נאי

 ותחנות תחנות־הגבול ״בכל :בפקינג רונה
 הוצבו העממית סין של והאוטובוסים הרכבת
 מחוטאות. מסיכות עוטי רפואיים, עובדים
במ העוברים כל את מחסנים אלה עובדים
 ואבע־ טיפום חולירע, דבר, נגד אלה קומות
 ב־ לטפל מוחלטת סמכות להם יש בועות.

בכוח־הזרוע...״ אפילו סרבני־החיסון
 בהן להיגיינה, המאבק של אחרות תופעות

:דה־סגונזאק נתקל
נצ־ הסינית תעשיית־המזון פועלי כל •
 חומרי ספיגות רפואיות, מסיכות לחבוש טוו

 שונים במפעלים עובדי־הנקיון צוות חיטוי.
למאות. לעתים הגיע עשר, פי הוגדל

צרפת. בדרום הגדולות המערות
תוגלוס־־הדונ•□

 הפעם זו נחשף, האנושי מתזור־הדם
 לאחר מצלמת״הרנטגן, לעדשת הראשונה,

 פרופסור הצרפתים המדענים החודש שגילו
 התרכובת הזרקת כי ליאני, דאן וד״ר בודאן

מאפ אדם, של לעורקיו אצטיודון הכימית
 בבהירות להופיע שלו כלי־הדם לכל שרת

הרנטגן. תצלום על בלתי־רגילה

א יוסי ל ב ל א כ
 הש־ הקרום מן הסובלים אנשים מיליוני

 החודש זכו שניהם, על שצמח חור״צהבהב,
 קרום יוסר והלאה מעתה :משמחת בבשורה

ב אלא רופא־השניים, של באיזמלו לא זה
 באר־ לשוק שהוצאה חדשה, כימית תמיסה

צות־הברית.

ל ד א ח !ס
 :מה במידת הוקטנה אימת־סרטן־הריאות

 מינסוטה, מאוניברסיטת דיגלה ליאו ד״ר
ה המנתחים לאיגוד דיווח ארצוודהברית,

 סרטך של הראשונים הסימנים כי בינלאומי
התפת לפני שנים תשע מופיעים הריאות

 על חלושים כצללים נראים הממשית, חותו
ה ניחן ריגלר לדעת תצלומי־ד,רנטגן. גבי

שניו! שש במשך מוחלט לריפוי סרטן

השבוע פסוקי
 יריבו, על וזימר, מאיר מק״י ׳•כ ח

 למכור מנסה ״הוא :יערי מאיר מפ״ם מנהיג
פני בתור שלו הזולים חרוזי־הזכוכית את
אמיתיות.״ מארכסיסטיות נים

פור, אדגר צרפת ממשלת ראש
 מנדס־ פייר לבין ביני ״ההבדל :קודמו על

לחלב.״ יין שבין כהבדל יסודי הוא פראנס
 על בוויכוח קרוגץ, י. אלברט הסופר

 אנשים שמעי ״מדי : הילודה הגבלת בעיית
 כי לשכוח יכול אינני זאת, בשיטה תומכים

להורי.״ החמישי הילד הייתי
 בהסבירה קרופורד, ואן ז הכוכבת

ש ״הגברים :בהוליבוד הגירושין סיבת את
 זהרנו. במלוא אותנו רואים עובדות אנו אתם

 ב־ אותנו רואים נישאות אנו שלהם הגברים
ביותר.״ הגרועים רגעינו

צידצ׳יליאדה
מ צ׳רצ׳יל וויינסטון של פרישתו עם

 בידי הפקיד אותה בריטניה, ממשלת ראשות
ב והתפרסמו חזרו אידן, אנתוני סיר

הקשו הסיפורים מן רבים העולמית עיתונות
:דוגמות באישיותו. רים

 הפילדמאר־ פעם בפניו התרברב כאשר •
אין כי מוגטגומרי ווייסקאונט שאל

הקטנה״ שבא ב״שובי, וידין גור מזר, מרכוס, שחקנים
. ישנה הדיירת איננה, הכלבה

תיאטחן
המלצרים, מגישים במסעדות״סקינג, •
מל קעריות גם צלחות־המאכלים, עם יחד
 ומגבות לנטילת־ידיים ריחני תומר־חיטוי אות

נקיות.

 בדרכו שנקרו סינים, שלושה כל מבין •
 של חבילה בחגורתו אחד נשא העתונאי, של

ליזול. ספוגות מחוטאות, מפיות
 החיידקים על הגדול הצייד נראה לכאורה

 הצמרת לאנשי אולם בטחנות־רוח. כמלחמה
חי היד, הסינית הקומוניסטית המפלגה של

 היה החיידקים על הנצחון : יותר מעשי שוב
או לחזק במדינה, התמותה את להוריד עשוי
אוי על לניצחון דבר של בסופו לסייע תה,
יותר. אנושיים בים

גלנלזת
ץ ד ס נ ו ס מ ה

עופות־ על־ידי מסך־הברזל נפרץ החודש
הו בוושינגטון הסובייטית השגרירות :בר

 אווזי- כי האמריקאי הזואולוגי למכון דיעה
 זו נמצאו, אמריקאיות בטבעות מסומנים בר

 ברית־המועצוו! בתולדות הראשונה הפעם
 ב־ נתגלה לא כה עד סיביר. מאיזורי באחד

 האווזים אלף 25מ־ אחד אף ארצות־הברית
 בכרית־ בטבעות, בשנה, שנה מדי המסומנים,
המועצות.

ל 101171 א
ה תלמידי צרפתיים, סטודנטים קבוצת

ל החליטה לאנתרופולוגיה. הפריסאי מכון
ה האדם של חייו אורח את עצמה על נסות

ה עשרת התעטפו שעבר בשבוע נ קדמון
 ו* באלות הצטיידו בעורות־כבשים, צעירים

באחת שבועיים לבלות יצאו קרדומות־אבן, <§)

הקאמרי
ת א ס קנ סי ה חוגי ר מ ח נ

 מרחפת הקטנה שבא שובי, פני על
 שבא היא הנעדרת, הכלבה של רוחה רק לא

 הסרט של רוחו גם אלא עצמה, הקטנה
 וגם השחקנים הקהל, המחזה. את שהנציח
 אינו והדבר — אותו ראו עצמו הבמאי
לרגע. אף נשכח

 אנו- ל״אלכוהוליכס הלל שיר הוא המחזה
 של ארגון האלמוני״), (״האלכוהולון נימוס״

עוז משיעבודם, שנגמלו עבדי־הטיפה־המרה
 שחייו ידיו), (יוסף דוק לרעהו. איש רים

 שנה משך מעמד החזיק שיעבודו, עקב נהרסו
 אך מרכוס), (רחל הרשלנית אשתו בעזרת

 אהבה באשמת מחדש מתערער שיווי־משקלו
 אולם וקלת־דעת. צעירה לדיירת תת־הכרתית

יו קטנים ויצורים להימשך, צריכים החיים
 הנחמה את ולמצוא להיאבק, להתענות, סיפו

רעהו. בזרועות איש קיומם לצרות
 שמש״ מרכוס, לרחל שייכת כולה ההצגה

 חברתה למשחק .מדי דומה אך מצויין, חקה
 הרענן משחקה מקורי־ישראלי יותר בסרט.

 קנאתו את רק לא המעוררת גור, אביבה של
 (דויד בטרק כולו הקהל של גם אל דוק, של

 על כאוות־נפשו אותה ומלטף המנשק מזר),
הנעי התפקידים לאחד ספק בלי זכה הבמה,

העונה. של מים

אהל
ב בו ר סי א ש 103 שנ

וזעירה, מקרית סיבה בגלל כאשר, קורה מה

ו גברים שלושה של חבורה לפתע נאלצת
 כל האמת, את החוצה לשפוך נשים ארבע
 מסביר זה, במקרה — ? האמת את ורק האמת

 במחזהו פריסטליי ב. ג׳והן הבריטי המחזאי
 אחד כי יתברר מסוכן, סיבוב זהירות,

אהו שהיא אחר׳ של באשתו מאוהב הבעלים
 שירותיה עבור לה המשלם שלישי, של בתו

 את בהטילו החברה, מקופת נטל שאותו בכסף
משכ סמים שנטל אחר, מישהו על האשמה

 הא־ של לבעלה פשותף־לעבירה ושימש רים
הומוסכסואליסט. שהוא הראשונה, שה

 בתמונת־הסיום, הסופר מרגיע זה, כל אבל
הסו התגלו לא למעשה : נברא ולא היד, לא

 מאושרת נשארה הזעירה החבורה כלל, דות
 עמוק- מקנן האיומים המעשים כשזכר ועליזה,

הנשמות. בשחור עמוק
שטו הצלחה להוות יכול היה זה מחזה״מתח

 כדרכו, האהל, ניסה אילולי רחבה, אבל חה
 בו, משיש בהרבה רבה חשיבות לו לייחס
 רגש ותהומות פסיכולוגיים מעמקים למצוא

הנוכ ההצגה בצורת שאינם. במקום נאמנות
 גולן, מנחם על־ידי בהתאפקות שבויימה חית׳

בכלל. ועד לגיחוך עד מופרזים הדברים נראים
 על האמת את גילה כרגיל, זה גם המשחק,

מאמ :בתמונת־הסיום נחמה כל ללא האהל
 למארלין לדמות בן־זכאי טלילה של ציהם

 חורגל למשה לדמות הייבטוב זאב של מונרו,
 נשארו מרון לחנה לדמות פלידל עדנה ושל

 פליטת רוזובסקה, שחינה בעוד מאמצים, בגדר
 רוזובסקה לחינה נעים באורח דמתה המטאטא,

 ללאה מטריד באורח דמתה דגנית לאה ואילו
דגנית.

 הוא מכך וכתוצאה מעשן, ואינו שותה הוא
 : רצ׳יל צ השיב ,100ס</ של גופני כושר בעל

 והנני יותר, עוד מעשן הרבה, שותה ״ואני
.״200ס,>/ של כושר בעל
 רואה אני ״אין : אמר אחרת בהזדמנות •

 יותר האלכוהול מן הוצאתי בשתייה. רע מה
ממני.״ הוציא הוא מאשר
 ג׳ורג■ אליו ששלח זוגית להזמנה •

ד ר רנ או כ מ אחד של הבכורה להצגת ש
 פתק המזוקן האירי המחזאי צירף מחזותיו,

 צ׳ר־ לך.״ יש אם ידיד, אתך ״הבא :עוקצני
 לבוא אוכל לא ״לצערי : בפתק השיב צ׳יל

 אם — השנייה להצגה ואבוא הבכורה להצגת
תתקיים.״

 של המנוח שר־החוץ פעם יצא כאשר •
ט בריטניה ממשלת ס רנ  במחולות בלוין א

תנו למראה צ׳רצ׳יל העיר בת־זוג, עם
 זוהי סתם. מחול זה ״אין :המגושמות עותיו

העבודה.״ תנועת תנועה,
ה בבית־הנבחרים אופוזיציוני בנאום •

י של השמרנית הממשלה נגד בריטי לי טנ  ס
לדווין,  אמר צ׳מברליין, לממשלת שקדמה בו

 של מעשיו את תדון ״ההיסטוריה : צ׳רצ׳יל
 כי זאת, יודע אני חובה. לכף הממשלה ראש
אותה.״ אכתוב אני

ה ק ני רו ט ק ל א .□ מי כ ח ל
שלמה משנה אלוף הראשי הרב־הצבאי  ׳

רן  שהיו אמצעים כי שוב השבוע נוכח גו
למ : כיום עוד פועלים אינם בעבר מועילים

 הובטח בהם מסובכים גימטריות חישובי רות
ב אשתו ילדה *, בן לן ייוולד הפעם כי לו

 אי־שם צבאי סדר־פסח לערוך שנסע שעה
בת■• הדרומי, בגבול

ה האמרגן השתמש יותר מועיל באמצעי ש  מ
ן, (לי־לה-לס לי א  בצרפת ממסעו הביא אשר וו

 תמונתו, מודפסת שעליהם פנקסי־גפרורים
לידידיו. זעירה כמזכרת מחלק הוא אותם
 האהל שחקן גם השבוע קיבל מוזר שי

 להקים תיאטרונו מטעם שיצא גבאי, יעקב
 עין־ האמנים בכפר ומתגורר חיפאי סניף
 לכפר שהגיע מכתב אליו הביא הדואר :הוד

ם בית מטעם מי תו  כשהוא בירושלים הכללי הי
 בית־הכנסת גבאי ״לכבוד : הכתובת את נושא

חיפה.״ ליד עין־הוד במושב
 כוכב לחברו־לתיאטרון, יותר שיחק המזל
ר האוהל אי רג שוויי?!) האמיץ (החייל מ מ
ת ב עתה המבקר לייף השבועון כתב : לי

 לסטר ג׳יטר בתפקיד תמונתו את נטל ישראל
 בעל בשבועון להדפיסה מנת על הטבק, בדרך

 שחקנים לששה בהשוואה העולמית, התפוצה
תפקיד. אותו ששיחקו אחרים עולמיים

 שר״הבטחון השמיע מקורית הסברה
ד ריון דו ־גו  כדי פטיש. מתיישבי באוזני כן

 אחד הראדאר, של מהותו את להם להבהיר
 למלחמה בהם משתמש שצה״ל המכשירים
 רואה הוא ברך ״הקדוש :אמר בהסתננות,

 ליצור לחכמים חוכמה נתן והוא הכל׳ את
 החכמים הכל. את הרואות כאלה עיניים מין

אלקטרוניקה.״ לזה קוראים

,□ ״ סו ת לסו סנ או
יש שגריר התפאר לא־דיפלומאטי בהישג

א בוושינגטון ראל ב כן א הצ שנה תוך :א
 קילוגרמים 12 המכובד ממשקלו להפחית ליח
מא והינזרות אינטנסיבי משחק־גולף ידי על

ממתקים. כילת
 הסופר־במאי־ חולל טריה שערוריה

אן צייר טו ותחיה) (היפה ז׳ ק  לאחר :קו
הצר האקדמיה חברי מארבעים כאחד שנבחר
הירו מדי־השרד את חייט אצל ךזמין פתית,

 אותם לתפור דרש אולם האקדמיה, של קים
 מלך של ביותר החדש הקו — אופנת לפי

אן האופנה טי ס רי ר. ב דיו
 של קיומם לעובדת הראשונים ההדים אחד
מדי עם בשלום המעוניינים ישראליים חוגים

חי של בשידורו הושמע ערב נות כ  במי רי
ב בעברית התוכנית של ומגישה עורכה אל,
 של ביקורה על בהרחבה שסיפר דמשק, קול

 בכנסת, הישראלית השלום תנועת משלחת
מש השלום שבוועד ידוע ״אומנם : הוסיף
 פי על ואף בעיקר, שמאליות מפלגות תתפות

תמי לגייס יכולות לבדן שהן להניח אין כן
 דבו של פירושן התושבים. בין רחבה כה כה

 בשלום הרוצים רבים, ויהודים ציונים שיש
ו ישיר משא־ומתן של בדרך ערב מדינות עם
זר.״ תיוזך בלי

5ה־ בת בתו על נוסף *

913 הזה העולם


