
,נמוכות. בטמפרטורות ותגובותיהם גבישים,
 כולו, בעולם כנפיים לה עשתה התגלית

 במחקר הגושים משני פיסיקאים העסיקה
מתוצאותיו: אחדים ופורה. דינאמי

והתפתחותו. הראדאר לידת •
מחומ נזקי־קרינה לבדוק אפשרות •
ראדיו־אקטיביים. רים

 האדם, בגוף כימיים תאים בדיקת •
 בריפוי חשוב תפקיד לשחק העשוי דבר

סרטן.
 מאד, ארוך לטווח שידור אפשרות ס

שי (למשל, מרחק מאותו תשובה וקבלת
 לכוכב־ אמריקאית ממעבדה גלי־ראדאר דור

זה). לשידור תשובה וקבלת נוגה, הלכת
 בט־ משמעות היתה זה אחרון להישג

ול להבחין איפשרה היא מובהקת: חונית
 לעקוב וכן שיגורם, לאחר מייד טילים גלות
 פארא־ (תהודה זאב פרופסור לוויינים. אחר

יש מומחה לב, מוצקים) בגופים מגנטית
 הביע אף הכינוס, ומארגן זה במדע ראלי
 משתמשים האמריקאים היו אילו כי דעה,

 פארא־ תהודה על המבוסס במכשיר־קשר
 עם הקשר את מאבדים היו לא מגנטית,

 זו (דעה מסעו. בעת קארפנטר איש־החלל
 הרוסית, ראש־המשלחת על־ידי נשללה אומנם

ב מננקוב, אלכסייביץ׳ אלכסנדר פרופסור
 להב־ ״אפשר הזה: העולם כתב עם שיחה

 פשוטה. יותר בדרך גם תקין קשר סיח
 טייסי־ עם קשר איבדנו לא למשל, אנחנו,
).שלנו החלל ״ . . .
היה לרוסים גם כי ברור היה זאת עם

 והחייכני: השמנמן קורניאנקו, התפלא
או חשבו וצילמנו, ערבי בכפר ״כשטיילנו

 כשאמרנו אבל אמריקאיים. לתיירים תנו
 וגם רוסיה. זה מה ידעו לא רוסים, שאנחנו

.כרושצ׳וב זה מי ידעו לא .  הייתכן?״ .
סי על בא לא מעולה, שחיין קורניאנקו,

 אשחה שלא אותי •הזהירו המלא: פוקו
כרישים.״ יש שם כי למרחק

 יכול לא השבוע, בסוף הקונגרס, בנעילת
 תוצאותיו היו מה — דעה לגבש איש היה

הוש כי בקביעה הסתפקו הכל המדעיות.
פורסמו. שטרם מעניינים, דברים מעו

 יפורסמו אם לומר גם היה יכול לא איש
אי־פעם. אלה דברים

חיי□ דרכי
ר ב החיות בי

 ברחוב ,15 מספר בית דיירי של הדראמה
 מול השתקע מאז החלה בתל־אביב, ש״ץ

 קלמנט. אליעזר דוקטור רופא־חיות, חלונם
 לפני עד במיוחד חמור היה לא המצב אולם
 צנוע, רופא אז היה הודטרינאר שנים. עשר

מ יותר לא כלל שלו הפאציינטים שחוג
וסוסים. כלבים

 לאחר משבר, עד הגיע השכנים של הסיוט
 בייעודו עוד להסתפק לא החליט שהדוקטור

 שלו במרפאה פתח הוא חולים. כרופא
 על שקיבלה אשתו, לכלבים. מספרה גם

ב־ השתמשה הספרית, תפקיד את עצמה

וידיד* (ימין) מננקוב
צרפתי. במיבטא לאנגלית, מרוסית

ה שלושת המערב: מן ללמוד מה עדיין
 ליאוניד מננקוב, הסובייטיים, פרופסורים
 חוצ׳שודילי, וגיאורגי קורניאנקו, סרגייביץ׳

 בצוותא ישבו אחת, הרצאה אף החמיצו לא
 השתתפו רשימותיהם, את בשקידה ורשמו
 את כאשר בדיונים, ביותר פעיל באופן
 לאנגלית מרוסית תירגם מננקוב דברי

ה המועצה מראשי אחד צרפתי) (במיבטא
 אנטולי מאודיסה, יהודי הצרפתית, אטומית

הק שלו הרצאתו את אברגם. איזראלביץ׳
הכתב. מן באנגלית, מננקוב ריא

 כבכל אולם, כרושצ׳וב? זה מי
 גם מדינית־בטחונית, משמעות בעל קונגרס

 העיקריים הדיונים נשמעו לא זה בקונגרס
 פרטיות, בשיחות אלא לבמה, מעל בפומבי,

 וב־ בקבלות־פנים ההרצאות, בין בהפסקות
 זוגות־ עומדים המדענים נראו שם באנקטים,

ה בשפה משוחחים קטן, בחוג או זוגות
ה שפת — פשוט בעל־תמותה לכל זרה

העשרים. המאה של דיפלומטיה
 משוחח מננקוב את לראות היה אפשר כאן
 אך אנגלית, שומע (״אני מקסים בחיוך
)טוב כל־כך זו שפה מדבר אינני ״ . .  עם .
 חיל־ של המדעי היועץ סברדלוב, מכם

 נירנברג, פרופסור או האמריקאי, האוויר
 עם מסתודד נאט״ו, של הראשי מדענו
 הפעמון, צילצולי גרמניה. ממזרח מדען
ההר אולם אל לחזור לצירים קרא אשר

לחלוטין. כמיותרים נשמעו צאות,
ה נראו לא בהם מאורעות אומנם היו

 צירי־הכינוס של מאורגנים טיולים רוסים:
 העדיפו הרוסיים המדענים' נשותיהם. עם

 ה־ החברה של הפרטית במכוניתה לסייר
 בהדרכת הירושלמית, רוסית־הפלשתינאית

 הגיעו הם לידיעת־הארץ. סובייטיים מומחים
ה בכפר סיירו בטכניון, ביקרו לחיפה, עד

וה מכוניתם, נתקלקלה שם פרדים. ערבי
 של בימה לרחצה ההפוגה את ניצלו צירים

קיסריה.

 את לפתח המשיך לא עצמו זבויסקי *
המדעית. הבמה סן נעלם תגליתו,

 רמת אולם הראשונות. בפעמים רק מספריים
 הווטרי־ כשרכש עלתה, ללקוחות השירות

חשמליות. גיזוז מכונות שתי נאר
 ארוך תור ש׳׳ץ. מרחוב דוליטל

 מחצרו להזדנב החל ובעליהם לקוחות של
 הצהריים. עד בבוקר משבע הרופא, של

ב התמזגו הסביבה, את הרעישו המכונות
ההיסטרית. הכלבים מקהלת

 מר־ ממליטים, גוססים, דרוסים, כלבים
 היממה. שעות בכל למקום הובאו ביעים

 הקטנות בשעות גם מלצלצל חדל לא הטלפון
 נותרה לא קלמנט לדוקטור הלילה. של

שלו. המוסד את להרחיב אלא ברירה,
 פנסיון להקים היה הבא ההומני צעדו

 זו בנקודה בחוץ־לארץ. שבעליהם לכלבים,
 נאלץ הוא דואב בלב לשתוק. שכניו סרבו
 אף וחצי שנה לפני הפנסיון. את לבטל

 שלו, בבית־החולים אוויר מיזוג התקין
למח בתלונה פנו ממול שהדיירים לאחר
 והרעש הריחות על בעיריה התברואה לקת

 את במשהו שינה 'לא הדבר משם. הנודפים
 בהגשת ממשיכים השכנים המקום. אוזירת

 אותן, לדחות ממשיכה והעיריה התלונות
 הרופא עובד בה הכלבים מרפאת כי בטענה
 לנביחת אשר נאות. סניטארי במצב נמצאת

 מהווה אינו זה מעין רעש הרי הכלבים,
החוק. במובן ציבורי, מיפגע

והשכ — במפעלו ממשך דוליטל־קלמנט
להריח. — נים

ט פ ש מ
שר לעניין ״
 מונטודידאו, נערי של הכנופיות בעולם

 רדליק (״במרדו״) רנה היה אורוגואי, בירת
 אחר. עולם ידע לא הוא מוכר. טיפוס )19(

העשי־ הוריו נפרדו כאשר עשר, בגיל עוד
>19 בעמוד (המשך

 מכס האמריקאי, חיל־האוויר איש *
סברדלוב.
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ה ה ״ל מזינ
 8.45וכ־ אחה״צ 5כ־ יום יום

9.30 - .ד15כ־ מוצ״ש
 עשירה, מרהיבה, תכנית

שעות 2/י2 של ומגוונת
ומאוורר מקורר ענק באהל
ם תו ה כל ב ג צ ! ה ה ע ת פ ה
 במשרדים: כרטיסים

ה ושאר ״לאן״, •רוקוקו״, •כנף״,
 ב״ככר האהל בקופות וכן משרדים

המדינה״.

מרצים לשלוח מוכנה ״אתגר״ מערכת
י ג בית לחו

— חברי־המערכת להזמנות ייענו זה לצורך הקוראיס. ביוזמת שייערכו
מור ילין נתן ׳ אגנרי אורי
מוקד גבריאל ירדור יעקב ד״ר

עמדי בנימין עכרון בועז
 אחד בבית חוג־בית לערוך המבקשת1 קוראים, 25 לפחות של קבוצה כל

 תל־אביב, ,3006 ת״ד לנדערכת, כך על ליהודיע מתבקשת מהם,
 ואת לח הרצוי המרצה שם את לציין מראש, שבועות שלושה לפחות
״אתגר״. לקח ל״י 50 בסך המחאה לצרף וכן המבוקש, הנושא
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