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 הוזמנו המקומות שיל מודיע
הסוכות ולחג השנה לראש

 הזמנותיכם את לקבל ישמח אך
ת פ ו ק ת 19.9.56 - 9.9.56 ל

מנוחה כשעת השחור הפנתר
נלסון של צאצא מסוייס, חיוך ל מ!

מדע
בינלוגיה

ד עול מינו ל הי
 ד״ר הישראליים המדענים של שיטתם

 סר דוד וד״ר דנון מטילדה ד״ר זקס, ליאוי
 הלידה, לפני הוולד של מינו את לקבוע

 ספקות עדיין מעוררת )96ג הזה (העולם
בעולם. וביולוגים גניקולוגים בין רבים

 עמודים, שמונה על המשתרע במאמר
 פיי־ האמריקאי כתב־העת החודש הסביר

 הראשון היום ״מן הספקות• מקור את נ׳נם
 חכמה אנשי ״ניסו קבע, ילדים,״ נולדו שבו

מינם.״ יהיה מה מראש לנבא למיניהם
 העתיקות התיאוריות אחת וערכי. יווני

 נקבעה וימין״. ״שמאל של זו היא ביותר
 מצד יקרו אם אשר דברים של ארוכה שורה
 אם זכר; ממין יהיה הולד כי העידו ימין,
 למשל, כך, נקבה. יהיה — שמאל מצד

 2500 לפני פרמנידס, היווני הפילוסוף האמין
 הימני בתא נוצרים זכרים ילדים כי שנה,

 בתא נקבות ילדות ואילו הרחם בית של
ה בית כי עדיין ידע לא הוא השמאלי.

בלבד. אחד מתא מורכב האשד. של רחם
 הערבי הרופא יעץ אחריו, שנה 1600
ל זכרים בבנים הרוצות לאמהות אביצנע

ב בואן לאחר מיד הימני, צידן על שכב
 מדען פירסם ,1917ב־ עוד בעלן. עם מגע

 הולד מין כי בפירוש קבע בו ספר, אנגלי
 מחזור לפי ,,האשה ביציות על־ידי נקבע

 נקבות. שני חודש זכרים, אחד חודש קבוע:
ל הוא הסביר, לעשות, הבעל שעל מה כל

 הראשון, הילד של לידתו לאחר עד חכות
 מין את ולתכנן אשתו הרתה מתי לחשב

מחזוריות. אותה לפי הבאים צאצאיו
אח תפלות אמונות תפלות. אמונות

 השנים אלפי במשך שנתהוו זה, בשטח רות
היום: עד נשמרו מהן חלק ואשר
ב ובועט פעיל הוא התינוק אם •

זכר. הוא חוזקה׳
בת; תלד ממתקים, אוהבת האם אם •

 חריפים דברים דווקא לאכול לה מתחשק אם
זכר. בטנה פרי יהיה — מלוחים או

בת. תלד האם, קרסולי יתנפחו אם •
בן. תלד מצרבת, סובלת האם אם •

כן על מסוכנת?־ עדיין השיטה
 בחשדנות כלל בדרך המדע אנשי מתייחסים

 ובכללן — זה בשטח חדשה תגלית לכל
 הגיעו כי אף הישראליים, המדענים של לזו

וב בעת מדענים של קבוצות חמש אליה
ב בדניה, בניו־יורק, בישראל׳ אחת עונה

 הוכיחו המקרים, בחמשת ובהולנד. מינסוטה
 מדוייקות היו קביעותיהם כי המדע אנשי

 הצליחו טרם אולם המקרים. של 1007,־־ב
 עצמה הבדיקה כי הגניקולוגים את לשכנע

 מחט) על־ידי הרחם מבית נוזלים (הוצאת
ההרה. לאם סכנה מהווה אינה

 סיכם לחלוטין,״ בטוחה שיטה ״לכשימצאו
 ב־ הגניקולוגים הרופאים איגוד ראש יושב

 להם. להאמין מאד ״נשמח ארצות־הברית,
לנבואתו. אחראי הרופא יהיה ואז

 כל המדע. על־ידי שהופרכה דעה •
 הגבר של הזרע תאי ביליון מחצי אחז־
 במספר עקביים זכריים כרומוסומים מכיל
 מכילה האישה של הביצית ואילו שווה

 תלוי זו, בצורה בלבד. נקביים כרומוזומים
 המפרה הגברי חכרומיוזומיס במין הולד מין

האישה. . ביצית את ראשון

אמנות
אורחים

ע ס רד מ ט ה
אמריקאי. לקצין לקרות היה יכול לא זה

 רוסי לדיפלומאט לקרות היה יכול לא זה
 ואכן לקרות, היה יכול זה צרפתי. או

בריטי. לנציג רק קרר״
 בשעת האחרון, הרביעי היום התאריך:

 אורחים גדוש בזירהסרון קיט ארתה הצגת
חשובים.
 מוותרים היו האלה הנכבדים שכל יתכן

 לו הראשונה, בשורה מקומות־הכבוד על
 הכושית של שיטת־הפעולה את מראש ידעו

 ושמלת־ הפראי הקול בעלת ),27( הצעירה
 הראשון השיר אחרי הארוכה. האדומה הערב
ה במרכז שניצב המיקרופון את נטשה
 לידה נטלה הזירהטרון, של המקושטת במה

ה מעקה על התישבה קטן, נייד מיקרופון
 היא לבוש־חליפה. צעיר, גבר מול זירה
פניו. לתוך ישר לוהט שיר־אהבר. שרד,

 ככלי עצמו את להצניע השתדל הקרבן
 וקילל קפוא חיוך פניו על הלביש האפשר׳

 קרוב: כי ידע הוא בכלל. שבא על עצמו את
 רגע, באותו בו נעצו עיניים זוגות לאלפיים

לאיד. שמחה של מבס
 מאותר נלסון. האדמיראל כעקבות

 ל- הראשונה השורה יושבי חיי הפכו רגע
 כי בטוח להיות היה יכול לא איש גיהנום.

 בג׳ונגל שחור כפנתר הבא. הקרבן יהיה לא
 אל ניגשה קרבנותיה, עם ארתה שיחקה
הת אליו, חזרה כמתחרטת, נסוגה מישהו,
 הת־ אליו, ניגשה חייכה, הסתובבה, רחקה,
 את מולו וזרקה המעקה על מולו ישבה
המושרים. אהבתה דברי

 ארתד. התקרבה השלישי מסע־הטרף בשעת
 שישב אופייני, בריטי אף בעל צעיר, לגבר

ב לבוש הראשונה, בשורה אשתו ליד
 מיד, הזמרת התרחקה אמנם שחורה. חליפה

 כי ברור היה כבר טכסיסיה לחוקרי אבל
 בחרה שהפעם אלא נסיגודכזב. זאת היתד,

שווה־מעמד• ביריב קיט
ה של העתונות נספח גאמבל, רוברט
 ב־ מולדתו נציג לשעבר הבריטית, שגרירות
 חצי־האי של הדרומי חופו על מוסקאט

 מספינות־המלחמה כאחת לקרב התכונן ערב,
 מפרשית את שראתה נלסון האדמיראל של

 העביר בלתי־נראית בתנועה באופק. האויב
זרועו את שילב בידו, הנרתיק את לאשתו

הבאה. לקראת בשקט והתכונן תיו
 כנחש חרישיים, בצעדים התקרבה ארתד,
 הופנם. לא השפן אולם השפן. את שהיפנם

 קם הזירה, מעקה על מולו כשהתישבה
 בריסי חיוך ענוד מכסאו, גאמבל רוברט
ה האהבה כשנשפכה לידה. והתישב אדיב,

 פחות. לא מאוהב מבט החזיר מפיה, לוהטת
 כוח גאמבל היה לא שירה, את כשגמרה

 את נישק עמה, קם הוא להיפך, מוכה.
ה בתשואות מלווה למקומו, וחזר ידיה

 בו שראו ידיים זוגות אלפיים של רועמות
 גאמבל, המנצח. הגברי המין נציג עתה

 גיבור היה קטנה, לילדה ואב צהלה תושב
הערב•

 :גלוייה בקנאה אחר, דיפלומאט העיר
 שום בריטי... קור־רוח של קלאסית ״הדגמה

 או בקפריסין לקרות יכול לא חמור דבר
 ה־ הלהט מול לעמוד המסוגל לגזע בקניה
קיט.״ ארתה של ממיס

ר85 הזה 9העול3,8


