
שזי הראשון הנוסע
 *שבוע עצמו או; הה

 ־7כ ראוכן היה טעכר
 לניקוי חנות כעד ;רה,
נ קכוע ונוסע חינוי

 תל־אביב ״אגד״ שיר
 למטה). (ימין חיפה.

 עצמו על העיד הוא
או כמו דייקני, שהנו
ה ״אגד״, -ל טובוס
 שעון״. ״כמו מדייק
 כא שעתייס כעכור

 מחיפה ויינכרגר הזוג
 (ימין עצמו את וזיהה

 .אגד״ הנהלת למעלה),
כר זוג להם שדחה
ב ושוב הלוך טיסי
 תל־א־ - חיפה ישיר
 להעניק, החליטה כיב,
 פרם מהשכוע, החל

 ל״י 10 יטל תנחומים
ש ״אגד״ נוסע לבל

שני. עצמו את יזהה

חיפאיים, מזדהים

תל-אכיכי

 ״אגד״ של הישיר בקו כיומו יום מדי הנוסעים האלפים
 הם אשר את יודעים לתל-אביב ומחיפה לחיפה מתל-אכיב

 ביותר והמהיר הקצר הוא ״אגד״ של זה ישיר קו עושים.
 בן וכמו לתל־אכיב, להגיע הרוצה חיפאי כל לנוחיות

 האחרים הנוסעים (ולכל לחיפה להגיע הרוצה תל־אביכי לבל
משת נבון נוסע בל לשניה;. האחת העיר מן לנסוע הרוצים

 ״אגד״ נוסע לך יהיה קל לבן ״אגד״, של זה ישיר כקו מש
 ״אגד״ מנוסעי לראשון שלמעלה. בתמונות עצמך את לזהות
 ,8 גליקסון רחוב תל־אכיב, הזה״, ״העולם למערכת שיבוא
 במזומן. ל״י 15 פרס יוענק התמונות, כאחת עצמו את ויזהה

במזומן. ל״י 10 של כפרם יזכה עצמו את שיזהה השני הנוסע
במזהית. להשתתף יכולים אינם הזה והעולם אגד עובדי

במרחב
לבנון

הצמא הגמל
 כד. ־ערבי העולם אחד-ת היתד. לא מעולם

 בגידות של זכרונות החודש. כמו רחוקה
 עבד מערכת תש״ח, מלחמת בימי הדדיות

ה העמדות המוסלמים, האחים נגד אל־נאסר
 האמריקאיות, הצבאיות התכניות כלפי שונות

 הירוקה באדרת רחבים קרעים קרעו אלה כל
 כה שעד ניסף, גורם נוסף עתה האחדות, של

כסף. הגורם: הושתק.
 מליון 150 שנד, מדי מייצא הערבי העולם

 השונות לממשלות החברות תשלום נפט. טון
 ל״י. מיליון 1500 של לסכום מגיע לבדו
 חכמתי, ברוב שכת, הרחום אללה אולם

 הוא בצדק. השחור הזהב לחלוקת לדאוג
 את שופר מארצות־ערב, חלק רק מעשיר
סעו של והאמירים המלכים לידי מליוניו

וקאטאר. קווייט עיראק, דיה,
הר מכל יותר כסך. לא אידיאיים,

 אשר והסורים, הלבנונים את זה אי־צדק גיז
 המביא נפט שנה מדי זורם מדינותיהם דרך
 אינו אך לארצות־מוצאו, ל״י מיליון 250

 ל״י מיליון 5 אלא הלבנוין לכיסי מכניס
 דומים אנו לבנוני: מדינאי אמר דמי־מעבר.

 גבו על הנושא הלוהט, במדבר צמא לגמל
מיים. של דליים

 אמיל השק. מן הצמא הגמל יצא החודש
ב יצא ידוע*, לבנוני פוליטיקאי בוסטני,
מדי לכל עושר־הנפם יחולק גלוייר.: דרישה

 על שימומנו תכניות־פיתות בצורת ערב, נות
כללי. ערבי בנק ידי

 בוסטגי אולם מאד. נבונה הצעה זאת היתד,
חב ומנהל חבר־הפרלמנט והחייכני, השמנמן

 בלי החשבון את עשה ותובלה, למסחר רה
 סעוד והמלך קוויים של האמיר בעל־הבאר.

ש האידיאלים את לחלק בהחלט מוכנים י, ;
 חלוקת על ואילו מדינות־ערב. כל עם להם

בחלום. אף חשבו לא הכסף

ייח
ש שו ת־גי דו בעו

 בשנת הארץ את הבריטים פינו כאשר
ופו נרחבים שטחים לירדנים הורישו ,1948
 ללחם רעבים פליטים של רב מספר רים׳

 הכרה בעלי משכילים, עירונים של וציבור
ה כי התברר לאחרונה רק אולם פוליטית.

 גרעין :משהו עוד לירדן הורישו בריטים
 לשוזי־ השואפות משכילות, ערביות נשים של

הגברים. עם מלא זכויות
ה רדום. זה גרעין היה שנים חמש משך

 הסגורים־מצומצ־ במועדוניהן נאספו נשים
 הקדישו העתיקה, ירושלים חברון, בשכם, מים
 וסוציאלית, תרבותית לפעילות מזמנן חלק
לפ להן שתאפשר מתאימה, להזדמנות חיכו
זכויותיהן. על פוליטי במאבק תוח

ה ב חו שה״. ״  החודש, באה ההזדמנות קדו
 אל־הודה אבו תופיק ממשלת החלה כאשר

 חוקת־הבחירות של שינויה באפשרויות לדון
 מיהרד. הערביות הנשים פדראציית הירדנית.

 ירדן ממשלת לראש הגישה המצב את לנצל
 נושא־ נשים. מאות על־ידי חתומה עצומה

 הירדניות, לנשים בחירה זכות מתן : העצומה
ורמת־השכלה. מעמד הבדל ללא

 שתת להיות מוכרחות הירדניות .הנשים
 קיבלו אשר והלבנוניות, הסוריות לאחיותיהן

 ״יהיה בעצומה, נאמר מלאה״, זכות־בחירה
 יודעים שאינם גברים לראות מצחיק זד.

 בשעה בה בבחירות, מצביעים וכתוב, קרוא
קדו חובה למלא יוכלו לא משכילות שנשים

זו.״ שה
 היד, העצומה, של הנמרצת לשונה אף על
 לתמוך נתכתנו לא הירדניות הנשים כי ברור
 להשתחרר יכלו לא עדיין הן במעשים. אותה

 חוצות. בראש להפגין בת־דורות, ממסורת
הת הוא :זאת הבין אל־הודה אבו גם כי נראה
 בקלות־ הנשים של פעולוח־ד,גישוש אל ייחס
לעצימה. תשובה כל נתן לא עדיין ראש,

□חרוזה
מגרד־שחק־ם דאמיד.

 סעודיה. מלך של אחיו פייסל, האמיר •
 ביקש ממשלת־מצריים, אל החודש פנה מעוד,
 במרכז קומות 40 בן בניין להקים רשות
 ערביים מיליונרים כמה מנהלים עתה קהיר,.

החדש. בבניין כסף השקעת על משא־ומתן
 בסוריה החודש שירדו העזים הגשמים •
 הארכיאולוגית הפעילות כל להפסקת גרמו

 — הארכיאולוגיות המשלחות שתי במדינה.
 לארצותיהן, חזרו כבר — ושוזיצרית גרמנית
בקיץ. רק לסוריה ישובו

 ברח חיפה, נמל ממנהלי בשעתו שהיה י
תש״ח. מלחמת בימי הארץ מן

סדע
האד□

ונדאחי׳ ״נוכה
 הממוצע הישראלי של דמותו תהיה מה
 על התשובה ז דורות שניים־שלושה בעוד

 התורשה חוקרי ידי על להינתן יכלה כך
 בוזדאות: כמעט הישראליים וד,אנתרופולוגים

 יהיה בעתיד הישראלי האזרח של עורו
 ואדומי־השער הבלונדים מספר יותר, שחום
 תהיה הממוצעת הקומה רבה. במידה יפחת

יו גרוני יהיה הדיבור חיתוך יותר. גבוהה
מכריע. רוב יהוז ורי־ד,עיניים ושח תר,

 התפתחותו ידי על אופשרו אלו תשובות
 בשנים המודרני התורשה מדע של המהירה

 בהצצה הסתפק לא זה מדע אולם האחרונות.
שא לפניו הציג ספורים, דורות של למרחק

מה :לפתרון כבלתי־ניתנת שנראתה לד,
 מיליון 5 בעוד בכלל האדם דמות תהיה
ז שנים
 לפני לתת ניסר, זו שאלד. על התשובה את

 ודיליאם האמריקאי המדען מספר שבועות
באוניברסי לאנתרופולוגיה פרופסור קרוגמן,

 וראשונה. בראש ציין, הוא פנסילבאניה. טת
 יהפוך שנים מיליון 5 שבעוד ספק אין כי

התו וחוקרי מדוייק, למדע התורשה מדע
האנו הגזע התפתחות על לפקח יוכלו רשה
ביותר. הרצויים לאפיקים אותר. לכודן שי,

ה. 160 חו יקדישו קרוגמן של לדעתו שנ
 מאמציהם כל את העתיד של התורשה קרי

 שהם לוזדאי קרוב האנושי. המוח לפיתוח
 קלי־ תחגת למעין ך.מוח את להפוך יצליחו

 אשר טלסאתי, חוש באדם לפתח ושידור, סר,
 קשר הדיבור. של מקומו את בהדרגה יירש

 לא ברחבי־העולם שונים אנשים בין טלפאתי
פוליט מזימות לרקום אומה לאף יאפשר

 הסודות כל בהתקפות״בזק. לסתות או יות,
 : התוצאה אדם. לכל וידועים בלויים יהיו

נצחי. שלום
 של הטלפאתיות התכונות תיאור עם יחד

התפת על גם קרוגמן התנבא העתיד איש
: גוף־האדם במבנה אחרות חויות

 יד,יד, האום של הממוצע אורך־החיים •
 שנה. 160 עד 120ל־ כנראה יגיע יותר, גדול

 בשנת הממוצע החיים אורך :לכך הוכחה
.1800 בשנת שהיד, מזה בפול כבר 1954
 יותר. אטי יהיד, האדם של החיים קצב •

והתמע מרובד. שכלית פעילות :הסיבות
כדור־הארץ. באווירת החמצן טות
 לגידול גם תגרום החמצן התמעטות •
 כדוריות־הדם מספר ולהתרבות הריאות נפח

מעו סנטימטר כל מכיל כיום כבר האדומות.
 אמריקה האנדים, הרי וכני ש של מדמם קב

 בר, אדומות, כדוריות מיליון 8 הדרומית,
 כדוריות מיליון 5 רק יש שבדמנו בשעה

מעוקב. סנטימטר כל על אדומות
כתו תשתנה, והרגליים הידיים צורת •
 הרגליים בתנועה. הצורך מהתמעטות צאה

 אשר בסיסים, של תפקיד רק בעתיד ימלאו
בגוף. יתמכו

 לא האדם דגלי על קרוגמן של נבואתו
ברו שהיו מאזיניו, בעיני חן כנראה, מצאה,

 אף מהם אחד חובבי־ספורט. סטודנטים בם
״וה : בקריאת־ביניים המרצה את הפסיק
?״ עליו יהיה מה כדורגל
ונר ״נזכר, : בזק תשובת ממנו קיבל

״1 אה

גלולות
ש ינל א ר ב־ א וירדים כ
 מכאב• סובלים האמריקאים כי נראה •
 משרד : בעולם אחר עם מכל יותר ראש

שבו לפני גילה בוושינגטון הסטטיסטיקה
 צרכו הברית אזרחי־ארצות כי מספר עות

 טון 6856 עתר. ועד 1954 ש.ת מראשית
 סוג־ם עשרות על נוסף אספירין, גלולות
כאב־ראש. נגד תרופות של אחרים

 לאחרונה גילו אמריקאיים מלומדים •
 רגיל, צמר־גפן מלאה קטנה. כרית כי

 התק- נגד מצויינת מסכת־מגן להוות עשויה
 באחת שנערכו בדיקות בקטריולוגית: פה

כ הוכיחו ארצות״הברית של המעבדות
המ החידקים מן 940/0כ־ מסכן ־,גפןצמר
באוויר. צויים
שפור מפגרים, ילדים על חדש מחקר •
 נאט, ג׳רום האמריקאי החוקר על־ידי סם

 את להאשים צריכים אינם ההורים כי מוכיח
 מבחינה מפגר ילד להם שנולד על עצמם

 בתורשה: עובר אינו השכלי הליקוי שכלית.
 העכבות כל בני אצל להושיע יכול הוא

. הזמנים. בכל והמעמדות,


