
מדע
אופחיקה גי

ויש יש עבודה
 בידד ריצ׳ארד אדמיראל תת עבר כאשר

 ,1935 בשנת אנטארקטיקה, ליבשת מעל ביעף
 ללא נשארו הארצות מגלי כל כי היד, דומה

 להניף היכן לגלות, מה עוד נותר לא : עבודה
הכיבוש. דגל את

הח רק הגיאופיזיקאים של עבודתם אולם
 • הרוסית והמשלחת בירד משלחת סיורי לה•

 שאלות כמה עוררו הרחוק, ובדרום בצפון
:ביניהן רבות־חשיבות,

ביז המגנטי הציר בין הקשר מהו •  ̂׳
ז הצפוני הזוהר אורות

 של המודרגת להתחממות גורם מה •
ז הקטבים איזורי

 ועד 1935 מאז שפרצו המלחמות, שלשלת
 השונות הארצות למדעני איפשרה לא היום,
 רק הושג הפעולה שיתוף במשותף. לפעול

 בשנים :או״ם של הפעיל בתיווכו החודש,
 גיאוסיזיות כשנים שיוכרזו ,1958—1957

אמרי בריטיות, משלחות יצאו בינלאומיות,
 הקוטב לאיזורי ורוסיות צרפתיות קאיות,
 ינסו תצפית, תחנות יקימו והדרומי, הצפוני
ה מגלה המדעיות. השאלות כל על להשיב
 בירד ריצ׳ארד תת־אדמיראל הוזתיק ארצות

 ארצות- ממשלת : הכל לאחר בטל, ילך לא
 בראש יעמוד שהוא הודיעה, כבר הברית

משלחתה.

רפזאה
חבשית יזמה

 ואלפרד פטרסון דיק אוראגיום מחפשי
ה מכרה את קנו הם :קשות אוכזבו הדוזל

 מונ־ במדינת העריזח, האלמנה העזוב עופרת
 שבידיהם גייגר מוני ארצות־הברית. מאנה,
 רדיואקטיביות הקרנות מציאות על העידו
 עצמה היקרה למתכת אולם במקום. חזקות

וזכר. סימן היד. לא
 לפשיטת־רגל, צפויים היו ההרפתקנים שני

לה אפשר :גאוני רעיון במוחם עלה אילולא
 מצויינת כתרופה הרדיואקטיביות את ציג

 האכזב המכרה את להפוך שונות, למחלות
מרפא. למקום

 חולים אלפי : הילולים פרי נשא הרעיון
לה־ המרוחק הסיכוי אל נמשכו אמריקאיים

פריי כטאי
ת מו מקו הנכונים ב

ו שניים לשלם הסכימו ממכאוביהם, רפא
 במעברים שעה של טיול תמורת דולאר חצי

 חולי הרדיואקטיביות. ספוגי התת־קרקעיים,
 כתוצאה להם הוטב כי טענו רבים שיגרון

בהש הצטננו אחרים במכרה. הביקור מן
שבמקום. הלח האויר פעת

מאור שני ההרפתקנים שני חגגו החודש
 חולה : תוכניותיהם הצלחת את שציינו עות

 האלמנה במכרה ביקר אלף 37ה־ השיגרון
 : חדש מכרה־מרפא נפתח ביום ובו העליזה,

ת. ייזמה שי חופ

 את שבילתה פאפאנין, שמידם משלחת •
הצפוני הקוטב באיזור 1934־36 השנים

קולנוע
צנזורה

בשכפניר להתחיל אפשר
 להתבטל עלולה קזאבלאן הסרט ״הפקת

 יחתום אם ידוע, בלתי למועד להדחות או
 של החדשות הוראות־הקבע על שו־הפנים

 השבוע אמר ),״922 הזה (העולם הצנזורה
 מזו־ ,רצונם) את ידעו (הם התיאטרון במאי

 בהכנות עתה העוסק פריי, פיטר קן־הפנים
 . • מוסינזון יגאל של מחזהו הסרטת לקראת

 במקומות הסרט את לתתוך ידע ״הצנזור
הנכונים.״

 שהוחרד היחידי איש־הסרטים זה היה לא
 מר־ הצנזורה. של החדשות ראות־הקבע מה
אול מנהלת קלאוזנר־בראנדשטאטטר, גוט
 : פחות לא התרעמה בהרצליה, ההסרטה פני

 הא־ של צירה ר, בחופש תפגע כזו ״צנזורה
 להשקיע מבחוץ הון בעלי בעד תמנע מנים,

 הצעירה.״ בתעשייה כספם את
 על אבן הישראלי הסרט במאי לאהולה, אריה

 בחיפה, בפסטיבל מוצג להיות העומד ■מיל בל
 הצנזורה המועצות בברית ״אפילו :הפטיר

 לצנזר יתחילו שלא מדוע חמורה, כה אינה
 בשכס־ להתחיל יכולים הם ומחזות. ספרים
פיר...״

 היו חיים רוח כל הראו שלא היחידים
לחתי כנראה, חיכו, הם עצמם. הצנזורה אנשי
שר־הפנים. של מתו

בל הפסטי
הנצחון עד

 פסטיבאל השבוע, בסוף יפתח, כאשר
 מדושני המנצחים יהיו בחיפה, השני הסרטים

 קרב לאחר הסרטים. מבקרי ביותר העונג
 ראש יושב העיקרי אויבם היד, בו קשה

 דוידון, יעקב הקולנוע בתי בעלי התאחדות
מ רבעי שלושת כיסוי : דרישתם נתמלאה
 הפס־ בעת בחיפה שלהם האש״ל הוצאות
טיבאל.

סרטים
טינופת ה□ החיים

 להוכיח סרטים, בשני ניסו, ארצות שלוש
 רק להוכיח הצליחו טינופת, הם שהחיים

 : הסרטים זבל. עצמם שהם
 סרט הוא מנאפולי לוחכת לחכה

 נפו־ טרנר) (לאנה יצאנית אודות על טפשי
 צ׳יצ׳ו מלחין, אל תחילה הנדבקת ליטאית
ס, (בונאר  (קארלום נינו זמר, אל אחר סולאנ

בי אחרים, גברים של סידרה ואל תדמסון)
 מתרחש זה כל גולדנר. צ׳ארלס גם ניהם

 היצרים אל ומכוון הסואנת נאפולי רקע על
לי הנסיון אולם הצופה. של אפלים היותר

 צוחק והקהל יפה. עלה לא ארוטי סרט צור
נכונים. הלא במקומות דווקא

 של חידושו הוא מנאפולי לוכחת להבה
 תפר את אש. של בנשיקה נאפולי ישן, סרט
 הצלחה אי באותה אז מילא תומסון של קידו
יצ היתד, רומאנס וויוויאן אבל רוסי, טינו
 טרנר. מהעלמה משכנעת יותר הרבה אנית
 להם אין המחודש גם ההוא, הסרט גם אולם
הטובים. ם הסרט של במוזיאום מקום

 מפורסם רופא מתאהב מסוכנת בנערה
 פמפאניני) (סילבאנה ביצאנית גאבין) (ז׳אן

נוש שפניה אף בהונגריה, בסרט המתוארת
פק לא איטלקיה לנערה מפתיע דמיון אים
 מה. זמן לפני בישראל שבקרה ביותר, חית

 עוזרת פוג׳יו) דל (קלארה הרופא של אשתו
 כך שאגב סי על אף מאהובתו, להפטר לו

 מוצלח ניתוח ממפרקתה. חלק שוברת הא
 אחד הסרט, את לא אבל חייה, את מציל

רב. זמן זה הבד על שנראו המשעממים
בין.מיליונרים אהבה

 סא־ של העלילה את לגלות נעים לא קצת
 ועל זול אמריקאי קופה מחזה זהו ברינח.

 התיאטרונים אחד לבמת הסתם מן יגיע כן
בתרגום גם לראותו יוכל והקהל בישראל

 סכום את לאסוף הצליח לא עדיין אך *
בהסרטה. להתחיל כדי הדרוש הכסף

ה ש ב כ ש ל מ ם ח י י ל ג ר
ל י ר ,דן לי• ז. ג בי

 במהדורה מוגש הוא בינתים ספרותי. עברי
אלאגבילי במאי ידי מעשה הוליבודית  )17 (סנו

וואילדר.
 בתו הפבורן) (אודרי בסאברינה מעשה זה

 בעל בבן המאוהבת וויליאמס) (ג׳ון נהג של
 שימת שום לה מקדיש שאינו המיליונר, הבית

 בה מפאריס, חוזרת שהיא לאחר אולם לב.
 רק לא למשוך מתחילה היא שנתיים, בלתה

 הולדן) (וויליאם בן אותו של לבו תשומת את
 בוגארט) (האנזפרי האחר בנו של ים אלא
הבית. בעל של

 (אבל שונות רומנטיות תהפוכות לאחר
— שר בזרועותיו צונחת היא משונות) לא

טרנר יצאנית־נאסולי
לא־נכון צחוק

 אגדה ספורי האוהב שהקהל מאחר — —
 העולס יגלה לא גדול, הוא הזה הסוג מן

סאברינה. סוף את הזה

בקצרה
ה ש ב כ ש ל מ ם. ח י י ל ג  פר־ אבל ר

קול הישג תפקידים. בששה משחק נאנדל
נדיר. ומשחקי נועי

ה ל י אפי של שורה ה. ז ו ג ר ו ב ו
הג הבורגזי בגן אזרחי־רומה מחיי זודות

טבעיות. פחות וגיחוך, חן הרבה דול.

תמרורים
 כיום לשעבר, הפלמ״ח מפקד לסגן נולד.

ול 34 רבין, יצחק ההדרכה) (אגף אלוף
 התל־ למורות סמינר בוגרת לאה, אשתו

בן. :השני ילדם אביבי,

חוג.  אנתוני סיר של 58ה־ הולדתו יום נ
 בריטניה של השמרני הממשלה ראש אידן,

בבחי המזהיר נצחונו אחרי חודש הגדולה,
הכלליות. רות

חוג.  פי־ פאבלו של 75ד,־ הולדתו יום נ
 ביחד שיסד צרפת וחניך ספרד יליד קאסו,

 והנחשב הקוביזם את 1910ב־ בראק עם
ה רב פיהאסו החיים. הציירים לגדול כיום

 את מביעים אנו האימנות (״על־ידי הפתעות
 את חגג !״)איננו שהטבע מה על דעתנו

 צנועה ובמסיבה בתערוכת־ענק הולדתו יום
*. המסתורית ס. הגב׳ החדשה, ידידתו עם

ר. ט פ  מנהל סגן אלישיב, שמואל ד״ר נ
במוס ישראל שגריר ולשעבר החוץ משרד
 הלבנות הכדוריות מריבוי ,56 בגיל קבה,
ההס עורך־דין לשעבר אלישיב, ד״ר בדם.

 בצ׳כוסלובקיה ישראל וציר הציונית תדרות
הדר ההודעה את בשעתו קבל והונגריה

 וישינסקי אנדרי מידי הלילה בחצ-ת מתית
 ברית־המו־—ישראל יחסי נתוק על שבשרה

 ברית־המו־ בצירות הפצצה הטלת לאחר עצות
בתל־אביב. עצות

 אחר פיקאסו של האחרונה ידידתו שהיא *
וה השלוש בני ילדיו אם הצעידה, שאשתו

ש׳ תו עזבה חמ שעברה. בשנה או

ספרים
נזקזר

אד□ רק הוא הקיבוצניק
ה הצגות של לידתן תקופת הוא הקיץ

 הצופים את למשוך המקוות הקלות, תיאטרון
 החליטו הספרים שהוצאות נראה המזיעים.

 באותה־דרך. המזיעים הקוראים את למשוך
 לשוק־הספרים יצאו הטמפראטורה עליית עם

 מקוראיהם דורשים שאינם הומור ספרי כמה
וסיפון־סודה. מרגוע לכיסא פרט מאומה׳

 פיזמוניו לקט היה הללו הספרים ראשון
 קודם שפורסמו גבת, איש וורדי, זאב של
 הקיבוץ של והנעים הנקי בשבועון לכן

של הקריקטורות כמו ממש בקיבוץ, המאוחד
מידן י נ פ גלבארט. בהחלט) (

ציו למען שיצר דן, כמו בודד. סנדל
 מוטקה, בשם ממוצע קיבוצניק של דמות ריו

 בשוליים רשום הפיזמונים ספר גם סובב
 מתייסר נחומקה נחומקה. של דמותו סביב

 ראשון ביום שקיבל בשבת להירדם בנסיונו
שון הספיק (אד ת,/ לי  ולא דקות שש כזי

ם / יותר  טרקטור איזה / הבית ליד ופתאו
מת קרובים של משפחה בקבלת מטרטר),

 ללא לבסוף / עצמו נחום (ונשאר ארחים
 שולחן על / משכבו את וימצא / מיטה

 אוזלים בר, המקלחת, ובצפיפות שבכיתה)
 בבוץ (חולצתו שהסתבן לאחר תמיד המים

 לו נעלמה / בדד, נשאר הסנדל / נרטבת,
אבד). אי־שם הסבון / המגבת

ק טי ס א  על אלה, מלבד לא־ירוק. מ
המשותף החינוך יציר בילדו, לטפל נחומקה

 / מלצרוח ילאה לא יחדל, לא (לפעמים
 לבקר ירוק), צבע אין שלמאסטיק משום

ה נדונה בהן באסיפות  (ותרדמה נצחית בעיי
 גרון מתוך / כובשת, הציבור את אט־אט

ם / שיעול לו קולח צרוד ם זבובי מי מז  מז
 את לסרוג תסיים ושרה / לנברשת מתחת

שתתף השרוול)  (מוועדת־השיכןו בוועדות ולה
חזור כך —  עירעור כל ללא / — ויודיע י

 הוא הכללית לאסיפה / מתפטר. מיד הוא
במקהלה להופיע מפסיק לזמר). חדד הוא /ו

 האידיאולו־ הפיזמונים :מוצלחים פחות
ה במחלה המחבר לוקה בהם גיים־למחצה,

 ישראלי פיזימונאי כל של בעורקיו מפעפעת
 הטור בפירסום אלטרמן נתן התחיל מאז

 לתוספת הספר זוכה זאת, לעומת השביעי.
 דן של הזעירים ציוריו על־ידי והומור ערך

ב בשעתו כבר פורסמו כי שאם גלבארט,
 לר- כלל משעמם זה אין בקיבוץ, שבועון

שוב. איתם

; בקיבוץ ;ורדי זאב ; בשוליים (רשום
עמודים) 72

ש י וקריא חד
ענף ;פטקין (אליעזר ארץ כוכב על

 — עמודים) 176 ; אכ״א / במטכ״ל השכלה
ה הגיאוגרפיה יסודות ללימור מנוקד ספר

ביו וקריאה משעשעת בצורה כתוב כללית,
 ספר־הלימוד תמונות של רב מספר כולל תר,

 בעברית, ביותר והמעודכן הטוב הגיאוגראפי
 אזרחית במהדורה הוצאתו על להמליץ ויש

ה בבתי־הספר התלמידים של לשימושם
עממיים.

;טנאי (שלמה ואת חצים שלושה
 — עמודים) 220 ; קרית־ספר בשיתוף גדיש,

 הסופר של עטו פרי מקיף, רפורטאז׳ות ספר
ה אודות לילדים, דבר עורך שהפך הצבאי
 השחרור, במלחמת הנגב על הגדולים קרבות

 — מכן ולאחר בהארץ בשעתו שהתפרסמו
 להן נוספו פועלים. ספריית בהוצאת בספר

פי אודות חדשות, רפורטאז׳ות של עמוד 80
 קריא מקור החדשים. וישוביו הנגב תוח

הנושא. ללימוד

ססנליי (ארל הקטיפה צפרני פרשת
 ; נקודים ; אהליאב דניאל עברית ; נארדנר

 לשאינם־קוראים־ הזדמנות — עמודים) 198
 ביותר האהוב סופר־המתח את להכיר אנגלית

 לא האהוב בלשו, דמית ואת בארצות־הברית
מק לסי פרקליט שהוא מייסון, פרי פחות,
 בעיות על מחקירותיו גדול חלק מבסס צועו,

 נתקל הנראה כפי אשר מסובכות, משפטיות
בעבודתו. בהן

923 הזה העולם


