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יין משובח במחיר צנוע

הנקוי לבעלי טעם
ק ש ת מנקה

וצובעת

ת ק ל י ט י ם

יד־ ,פ ט ם ו ן
א ב ר ה מ שן
רתל־זיקביב
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הויכוח על טיבו של הצנע,
המחמיר והולך ,בעצם תקפו .המ 
חייבים והשוללים גם יחד שוק 
לים וטרים ענינים חיוניים למי 
ניהם — אם ובאיזו מידה עלול
הצנע להזיק ולחבול בהם ,או לת
קן ולהשביח.
ואולם הכל מודים:
ביין הארץ היה לא תהיה יד
הצנע .כל הגבלה וכל צמצום —
אם טובת ארצנו דורשת אותם,
נטה שכם ונקבל עלינו• אך לא
תתכן הגבלה בצריכת יינות ״כר 
מל מזרחי״ ,שמחירם ,אמנם ,די
צנוע אך טיבם משובח לעילא
ולעילא.
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מדע
מה זה רעב
מאז גורש אדם מגן העדן סובלים
אנשים מרעב .עתה השלימו חוקרים
אמריקאיים מחקר מונומנטלי על נושא
זה .המחקר מגלה עובדות מענינות :
אין כל הוכחה שלנשים יש שומן רב
יותר מאשר לגברים .אי־אפשר למדוד
את מצבו של הגווע ■ברעב לפי אבדן
משקלו ,כי עם היעלם השומן צובר ה
גוף מים ,ואדם הגווע ברעב יכול לתפוח.
הגווע ברעב מרגיש כאבי־קיבה לק בשלב
הראשון.
■מדוע אין אנשים רעבים באמת מורדים
בגורלם ז הרעב הופך את האדם לאדיש
וחסר־רצון .דק במקרים יוצאים מגדר
הרגיל מסוגלים בני אדם הגוועים ברעב
לאכול בשר אדם ,וגם אז קל להם יותר
לאכול מבשרו של אדם מת מאשר להרוג
לצורך ,זה אדם חי .מקרים כאלה קרי
באמריקה בשנת  1846בשיירה שעברה
את היבשת בדרכה לקאליפורניה .מענין
שדוקא במזרח ,שם גוועים מליונים ב
רעב ,אין כמעט מקרים של אכילת בשר-
האדם .הסיבה  :החוש הדתי שהוא חזק
יותר באסיה.
את סיום הספר חגגו בין השאר 10
סרבני־מלחמה אמריקאיים שהתנדבו ב
שעתם לשמש ״שפני־נסיון״ לניסויים
של הרעבה ,במקום לצאת לחזית.

יותר מדי גשם
אנשים ומוסדות כה רבים משתמשים
באמריקה בשיטות של יצירת גשם מלא
כותי )לצרכי החקלאות וכדי להגביר את
תפוקת החשמל( עד כי גרמו למעשה
להמעטת הגשם .ד״ר אירוינג לאנגמיר׳
בקבעו עובדה זו ,ציין שרק חלק זעיר
של גראם אחד של תמיסת־יוד־כספית ד
רוש כדי ליצור גשם בקמ״מ אחד )ע״י
צינון העננים והורדת שלג ההופך ,ברד
תו ,לגשם( ,ואילו יוצרי־הגשמים הלא־
מומחים השתמשו בכמויות כה גדולות
של התמיסה ,שהשלג ,במקום לרדת אר־
צד ,עלה השטיפה.

קרני מוות
■זה עשרות בשנים עוסק הדמיון האנושי
ב״קרני־מוות״ .עתה נתגלו קרניים כאלו:
זעזועי קול שהאוזן האנושית אינה קו
לטת אותן ■ו ההורס ו ת את כל התאים של
בעלי־חי או צמחים .השימוש המלחמתי
בקרניים אלו אינו מעשי ,מכיוון שהן פו
עלות רק בטווח זעיר ,אולם יש מלומדים
המקוים שאפשר להשתמש בהן להשמדת
אבני־כליות.

כך התפתח המוח שלנו

ירושלים מכישה
תו צ ר ת ה -

לקהלי המעשנים בארז־ את פ א ר
* ב סי ת * הסיגריה החדשה לבעלי הטעם הטוב.
יבסית* מכילה  -י ב פ ד ד <7הטבק הטורקי המהולל
המצוי ב סיג ריו ת הטורקיות היקרות ביותר.
על אן 6האיכות המעולה והתערובת המעודנת
של יבסית* .מחיר  20סיגריות 135-פרוטה בלבד.
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עמידתו הזקופה של האדם על רג
ליו )האחוריות( ,היא שגרמה להתפת
חות המוח האנושי — סבור ד״ר ס.
ב .בריטון ,פיסיולוג אמריקאי.
בריטון קשר מספר חיות ,בקומה
זקופה ,לקרשים ,ונוכח כי רוב החיות
מתו ,מאחר שמחזור הדם שלהן לא
היה מסוגל לספק דם מספיק למוח.
כך ,למשל׳ מתו השפנים כעבור 20
דקה .מכאן סבור בריטון כי כאשר קמו
בנייר,אדם על רגליהם נאלץ מחזור הדם
שלהם להשתפר׳ והאספקה המוגברת
של הדם למות העלתה את כושרו של
המוח.
בן־אדם יכול לעמוד בנקל על רג
ליו במשק  15שעות ביממה ,בעוי
שהקוף הממוצע עומד על גפיו רק
 6שעות מתוך  .24לוא היו מכריחים
את הקופים לעמוד על גפיהם האחוריות,
אפשר היה לגדל גזע עליון של קופים
כעבור כמה מאות דורות .אך אפשר
לקצר את דרכם של הקופים בכיוון
זה ע״י הזרעתם המלאכותית בזרע
אנושי .בריטון סבור שאחרי מחקר
מקיף אפשר יהיה לבצע הזדווגות מלא
כותית כזאת של זרע אנושי וביצי
הקופה ,דבר שייצור גזע של עבדים
תת־אנושיים .אולם גם בריטון סבור
שמבחינה מוסרית אין הדבר רצוי...

העולם הזה״ ,מם׳ 667

