
7< $ן ־ו די ג ■/ / ד9/
ב <6,11£־/ /07 !1ב ד /

״שחר״ הוצאת
ם י ל ש ו ר י

לאור יצא

 אנצקלונויה
המין למדעי

 קוסטלר ד״ר בעריכת
 האר וד״ר דיילי ד״ר

 זכה בצרפת לאור שיצא זה ספר
 לשפות ותורגם גדולה׳ להצלחה

 עמודים 500 ;מכיל הכרך רבות.
 לבן. נייר על גדולים׳
ל״י 4.400 המחיר

זו שנה נובמבר סוף עד
ל״י 4,000 רק

:הראשית המכירה
 אזזיאסף ספרים מסחר בית

2 בן־יהודה ירושלים,

ישראלית למוסיקה עממי מכון
 4555 טל. ,31 העגרי הגדוד רחוב
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 נגינה. ללמוד ומתקדמים) (מתחילים תלמידים מתקבלים
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 תנ״כי. ומחול מחול מזרחית, מוסיקה תיאוריה׳ פסנתר, אקורדיון,

עממיים מחירים
למוכשרים. יינתנו והנחות סטיפנדיות
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 31 העברי הגדוד רחוב תל־אביב,

 הכללי בית־הספר התקוה, שכונת
 אבשלום בית קרית־שלום,

 וייצמן ביודספר יפו,
״החייל״ בית־ספר יד־אליהו,
 24 יעקב רחוב רחובות,

 בעיריה נס־ציונה׳
 בעיריה רמלה,

בעיריה הרצליה,
 העיריה של החנון במחלקת פתח־תקוה,

היסודי. בבית־הספר רמת־השרון,

ס ר ת עשר נ רו ד
942 הזה ״העולם תשבץ פותרי בין יוגרלי

 טוב- .7:מאוזן
 עיר ראש הוא יהו
: ו הד היישוב .5 ז

צו .8 ;בארץ רומי
 .10 : בשר הכנת רת

ידב ולא !*״.להם
ה־ הפרק .12 ; רו!״
תהי ספר של 101
אמצעי .14 : לים

הגדו בערים תובלה
.17 :בעולם לות

שרש .18 ; פקודה
 בגדים חנויות רת

יי .20 ;ישראלית
שהתפר דרומי שוב
במלח בעמדתו סם
 .21 :העצמאות מת

ס .22 : יהודה מלך
 אלי- .24 :היופי מל
 לראובן בן־עשיו פז

אמ •26 ז בן־יעקב
 הזול ההובלה צעי

 ל־ חיפה בין ביותר
 בירת .28 : תל־אביב
 תלוי .29 :הוואלסים

 הראוי טרבוש מכל
מ אחת .30 ;לשמו
.33 !;השנה עונות

ספורט

 .37 :עם .35 ;אוזנו את שחתך הצייר
 קרוב במצב נתון .39 : המינים משבעת אחד

 תשובה .42 ;הכלב מפי נוזל .41 ; לשינה
 נסתיימו שלו הליגה משחקי .43 ;שלילית

 .45 :פתח־תקוואית קבוצה בנצחון לאחרונה
פילוסו מספר מצוות .46 :בפרדסים מהלך

קבו כמות .49 : מנגינה .47 ; יווניים פים
לאילת. בדרך יישוב .50 ;מראש עה

האדו עוסקים בו המקצוע .1 : מאונך
 .3 ;בשח־מת כלי .2 :והופיין הורוביץ נים
 אל הנחבא אדם .4 :לנעליים גולמי עור

 הנופלים מספר .7 : ללמך נכד .6 : הכלים
,9 :הר־טוב דרך עציון גוש לעזרת בחושם

ה השר .11 ;נכים בעולים לטיפול מוסד
 מצוייה .15:ישראלי שגריר .13 : פרוגרסיבי

 .17 : משה תורת 16 ;אמבטיה חדר בכל
 ראש .21 :ההשכלה ממשוררי .19 :נקי

 ־0 של הסמ״ך .23 :מרכז־אירופאי ממשלה
 .27 ; בנרוש האופירה מלחין .25 : כו״ם
מפ בני .31 :פתוח לא .30 : טיטו בירת
 : קל שפנדאו מקלע .32 ;צ׳רצ׳יל של לגתו

 ללא עוית .36 :למות הנוטה תפילת .34
 .43 שוט: .40 :עברית אות .38 :התחלה

 .44 : האדם ניכר בהם השלושה מן . אחד
.46 :בארץ־ישראל אנטי־בריטית מחתרת

ירמיהו. פרקי מספר .48 :עני

רגל1כד
ה על■ ■בשים דפנ
 סטא־ ושמו בברית־המועצות איש היה היה
 פריון הוכיח פחם ככורה בעבודתו כאנוב.
 לתואר שמו הפך כי עד מעולים כה וכושר

המוע בברית אנשים מיליוני מוכר. סובייטי
 : התואר רכישת על היום ביניהם מתחרים צות

סטאכאנוביץ.
 היום זוכה היה לא עצמו סטאכאנוב אולם,
 שהועבר, שלאחר משום שמו, על להקרא

 לשמש וכושרו, מסירותו על הוקרה כאות
 הסובייטי, העבודה במשרד כבודה במשרה
 בעוון נענש כי עד רבה כה אזלת־יד הוכיח

 :הסובייטים זאת שכינו כפי או, בטלנות,
 תהילת על והתרפקות דפנה זרי על ״מנוחה
העבר״.

 בי מסתבר, מעלות. ושמונים מאה
 בתואר להסתפק שלא החליטו ממלבס הי״א

 שבועיים, לפני לו ראויים (שהיו סטאכאנוביץ
לה החליטו אלא ישראל), באליפות בזכותם

 מחו־ לאזלת־רגל גם כמוהו, ראויים, יות
יבשים. בעלי־דפנה תלת
ה אלופת פתח־תקוה, להפועל דודקא כי
 דבר גביע־שפירא, על בתחרויות קרה ליגה,
 שהר אחרי הישראלי. בכדורגל תקדים .חסר
מש בשני־שלישי )0:2( מכריע ביתרון בילה
 במאה הכדור הסתובב חיפה מכבי נגד חקה

 הפתח־תק־ הרשת את וקרע מעלות ושמונים
 עילאית בגבורה מוגנת היותה למרות וואית,

 אחר בזו פעמים ארבע ויסוקר, יעקב ידי על
 ניצחון (כמעט־טוב) חיפה למכבי שהנחילו זו,

 (מספיק־ פתח־תקווה הפועל על )2:4( מכריע
בקושי).
כדור כי שסבר מי ! לפסיכיאטר ישר

מ היה גרידא׳ שבגופניות דבר הוא הרי גל
 בלבד אחד משחק ראה אילו דעתו את שנה
 :זו לגבי זו האלרגיות הקבוצות שתי בין

 שהפסיכופאתולוגיה תל־אביב, ומכבי הפועל
מהכו יותר מכריע תפקיד במשחקן ממלאת

 זו השתיים שמתייצבות מרגע הגופני. שר
 קבוצות שתי המגרש על עמדו כאילו זו מול

ב יודעים שאינם ורכיטיים אנמיים אנשים
הובאו. מה לשם עצם

 בין האחרונה השבת משחק גם לפיכך,
 של הפעוט נצחונה למרות הקבוצות, שתי

המת כי הוכיח לא ),1:2( תל־אביב מכבי
 אצל דחוף לביקור עוד זקוקים אינם מודדים

 לו שניתנה מירמוביץ, יוסלה גם פסיכיאטר.
לונ בערפילי להתאוררות ממושכת הזדמנות

 ראה לא כאילו לסורו זה במשחק חזר דון,
ה מבין שבלטו היחידים מימיו. וומבלי את

 עד בלתי־מספיק בציון כולו שנכשל מחזור,
 טוב) (כמעט גלזר שייע היו מספיק־בקושי,

(טוב). וייס וישראל

כדורסל
ב ר ק האחרון ה

ה יום בליל בוצעו גדולים קרבות שני
 אדמת על נערך האחד האחרון. השבוע של

 משטרת ואילו חולון. בתוככי — השני סיני,
 על בבארותיים המארב מן שהותקפה ישראל

הת בפני ועמדה שבה מצריים, חיילים ידי
נח״ל. לוחמי של נועזת מצח קפת

 אפילו כי נוספת בפעם הוכיחו הנח״לאים
 עמום של מתאבדיו — הפידאיין הוליית

 לאליפות בכורתם את יגזלו לא — בן־גוריון
בכדורסל. צה״ל

 לנב־ העניקה הנח״ל לזכות 56:66 תוצאת
 סגן של מידיו אג״ם ראש גביע את חרתו

לסקוב. חיים אלוף הרמטכ״ל
 כמעט הנח״ל בנות לכנות. וכסף זהב
 אלא לחבריהן, בדומה לנצחון הן אף והגיעו

אפ האויראית בהליקופטר עמדה דרכן שעל
 במגרש שעשתה בית־אלפא) (בת לובקצי רת

 :התאנים מבעלי אחד העיר שלה. כבתוך
 תזכי ואז הבנים לניבחרת אותה ״הכניסו

!״*.הראשון במקום
 איפוא, עשו, הבנים, עשו שלא מה את

באו חילן את שזיכו חיל־האויר של הבנות
כסף. ובגביע זהב תות

במסלול
ח אחווה בין־רגלי
פנ ערב, ארצות בין שנשתררה האחוזה

מ תמיד :ספורטיבי לאפיק גם לאחרונה תה

 חיל ניבחרת זכתה האליפות במשחקי *
הרביעי. במקום (בנים) האויר

 קיבל לכדורגל, המצרית הנבחרת ראש קוואי,
ל לצאת !מממשלתו מיוחד היתר אלה בימים

 לאמן כדי הסעודית לערב ממושכת תקופה
המקומית. הכדורגל נבחרת את

ב שו!ור ה ז
 הכדורגל ניבחרת שוער שאנוולד, רודולף

 ב־ היתה בה הראשונה שהופעתו. האוסטרית,
יס שבועיים, לפני הונגריה־אוסטריה מישחק

 :שלו הספורטיבית הקריירה את במהרה יים
 מכם פקידי ידי על נתפס לבודפשט, בדרכו

זהב... שעוני 200 כשברשותו הונגריים
שער עמידה ב

 שיכון : חדש שיכון על כבר מדברים בחיפה
ה לקראת חיפה. מכבי של הכדורגל שוערי

שוע שני עוד לקבוצה הצטרפו הבאה עונה
 שרזי, מנחם שלה, הקבועים לשני נוסף רים,

 קסורלה, ויעקב ירושלים, מככי שוער לשעבר
כפר־סבא. הפועל שוער לשעבר

מדע
אנתרופולהניה

הדיניסאוד של חברו
 קורטניי־ הגברת טיילה ,1938 בדצמבר, 22ב־

 בניו־ הטבע למדעי מוזיאון מנהלת לטימר,
 צחנה העיר. בנמל אפריקה, דרום לונדון,
 של חדש מטען הובא כי לה בישרה מוכרת

לבחנם. ניגשה היא כרישים.
 כחול שצבעו בגוף עיניה נתקלו לפתע
 חזקים וסנפירים אדיר לוע בעל כפלדה,

 על עלה המפלצת אורך כגפים. ומאורכים
 כזה יצור קילו. 60כ־ ומשקלה וחצי מטר

 לא המוזיאון ספרי וגם מימיה ראתה לא
זיהויו. את אפשרו
 פרופסור — נודע דגים חוקר אל פנתה היא

 הדרום־ ודם ר מאוניברסיטת סמית, ב. ל. יג׳.
הס דבריה, את קרא הפרופסור אפריקאית.

 ״לא עיניו. את ופתח המצורף, בציור תכל
 דיניסאור פוגש הייתי לו יותר מופתע הייתי
אמר. ברחובי,״ מטייל

 שנה, מיליון 60 לפני חיו כאלו דגים
 שנדוגה הדוגמה הדיניסאורים. עם יחד נכחדו
 השדרה בעלי של הישיר אביהם כמעט היתד■

האדם. כולל — ליבשה שעברו
 זה בשלב דיפלומאטי. אינצידנט גם
 הפרי־ השניה, העולמית המלחמה פרצה

הפרו שב כשנגמרה, המחקר. להמשך ער,
 יפה ידוע הדג כי מצא הוא לחקירתו. פסור

 המזרחית אפריקה דרום חוף של לילידים
 על הכריז הוא מעדנים. וכמאכל כאוכל־אדם

 ראש כל על שטרלינג לירות 100 של פרס
 באיי נוסף דג נצוד 1952 בסוף לו. שיובא
הבריטית. לזנזיבר והובא הצרפתיים קימורי
 מוצאתו שם על לטימריה שנקרא זה, לדג

 לערכו נוסף : להתפאר במה היה הראשונה,
 לאיני ככמעט־גוום בהיסטוריה הונצח המדעי,
דיפלומטי. צידנט

 כה מדעי אוצר גזילת על זעמו הצרפתים
 מילו פרופסור את גייסו הם מידיהם. יקר
 לקרב בפאריס למדעי־הטבע המוזיאון מן

 פרופסור משל כפול פרם על הכריזו המדעי,
שייתפס. דג כל בעד סמית

 את הקיפה הפרס ואחרי אחריו הרדיפה
 נעלמו הדגים פסק: אחר דיוג כל האזור. כל

 העיקרי. מזונם מחוסר רעבו והילידים מהשוק
 נתפסו, לטינוריות שמונה עוד : לשוא לא אך

לפאריס. נשלחו
 ארבעה בעל לספר נושא הם משמשים כיום
אודותם. ונכתב ההולך כרכים

ת1ל1ו.ל
והצומח החי

לביו החדשות במעבדות בחיפה, בטכניון
 מן חומרים לבידוד מחקר עתה נערך כימיה,
ילודה. במונעי ולבדיקתם הצומח
ש אין חד

 מחלה עדיין הנו בתנך, הנזכר החלדון,
 פרופסור ובעולם. בארץ תבואות של ממארת

 בארץ שנה של לביקור בא מאתסקו לויין
זו. במחלה לחקור כדי

ה החולייה ר ס ח ה
 מאשר בצוואר חוליות פחות יש לג׳יראף

 חוליות 16 יש לאוז החיים. בעלי לרוב
 שבע רק לג׳יראף .23 — לברבור צוואר,

בצווארו. חוליות


