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 פלמחים משק איש היה השבוע, שני עצמו שזיהה הנוסע
 קרוביו את לבקר נסע הוא הגדול). (בעיגול אמר משה

 הדרך שזאת סבור הוא גם בי דווקא ובאוטובוס בחיפה,
כיותר. והנוחה המהירה

 מן סטודנט שעבר, כבשבוע שוב, היה הראשון המזדהה
 מבכר והוא הקטן) רוטנכרג(כעיגול אביגדור שמו התכניון.

 פשוטה מסיבה אחר תחבורה בלי פל על האוטובוס את
 אינו הוא שעה. ככל לו, מחכה תמיד האוטובוס :ויסודית

קבועה. כשעה אצלו להופיע או לו, לחפות צייד
 תכניון שנכתוב רוצה רוטנכרג הנוסע הכל. לא עדיין וזה

הטכ מן סטודנטים יזכו נקווה מעכשיו צודק. הוא בטי״ת.
המזהית. בפרסי ניון

13.42 שעה ,23.1.55 ראשון, יום תל־אכיב,

 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר בקו יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בן׳רסי
 במזומן. ל״י 15 של פרם יוענק ,8 גליקסון רחוב תל־אביב, הזה, העולם
במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני

במזהית. להשתתף יכולים אינם הזה והעולם אגד עובדי

*[<£׳״•

מדע
ארכיאולוגיה

ל כ שים ולמען ה הג
שית התרבות כל  ידי על נוצרה האנו

נשים.
1אמרםו

 האמריקאי הפילוסוף אימרת של אמיתותה
 כאשר שעבר, בשבוע והוכחה שבה הגדול
 את פארו ז׳אן הצרפתי הארכיאולוג סיכם

בקר אבו־מטאר, בביר חפירותיו תוצאות
ה הערים באחת שם, גם : באר־שבע בת

ל לפני שנבנתה בעולם, ביותר עתיקות
 גדולה כמות נמצאה שנה, 5000מ־ מעלה

וכלי״בית. נשים תכשיטי של
שג אשר העתיקה העיר תרבות את בתארו

 נה־ בארם התרבות הולדת לפני עוד שגה
עס העולם חלקי שאר שיושבי בשעה רייב,

 טעמם כי פארו ציין ודייג, בצייד רק קו
 ת מותה לחפצי הנוגע בכל שבים ד,ת׳ של
ה של האמנותי מטעמם בהרבה נבדל לא

ב החשובים החפצים בין ימינו. בני בדווים
:שנמצאו יותר
 של רבידים להפליא, יפה עצם סיכת •

ואבן. צופים אחלמה, של צמידים נחושת,
מבזלת. שנחצבו ואגנים כדים •
לנחושת. כורי־היתוך •

ה מחלקת ואנשי פארו של השערתם לפי
 פעולה, איתו ששיתפו הישראלית, עתיקות
הנמ פרנאן, מוואדי למקדם הנחושת הובאה

 אס מבאר־שבע. קילומטר 180 במרחק צא
ה שתושבי מאד ייתכן זו, השערה נכונה

 השבטים עם מסחר קשרי קיימו הקדומה עיר
 חומרי־ מהם קיבלו הסביבה, של הפראיים

וכלי־חרס. בתכשיטים להם שילמו גלם,
 של התגליות אחת אדומות. אכגים

 מסתורית היתד, אבו־מטאר בביר החפירות
 מעגל זה היה היום. עד פוענחה לא ביותר,

 בצלבים ומכוסות אדום עות צב אבנים של
 סברו הישראליים העתיקות חוקרי אדומים.

 של הראשונים הנסיונות אחד זה היד, כי
ל ״קרוב עליהם: חלק פארו אולם כתב.
התו קרובי לזכר מצבות היו שאלד, וודאי
ואבותיהם.״ שבים

 כמד, עוד ניגלו החפירות מהלך כדי תוך
תושבי :במתים הטיפול דרכי על פרטים

 תחת מתיהם את משאירים היו אבו־מטאר ביר
קוב אחר רבים, שבועות משך השמיים כיפת

תת״קוקעיות. במחילות אותם רים
 היו לא במחילות שנמצאו השלדים בין

 אלימות. אותות שנשאו מלחמה, חללי כל
 היו אבו־מטאר ביר יושבי כי שטען פארו,

עוב על גם הסתמך שוחרי־שלום חקלאים
 שרידים כל נמצאו לא במקום :אחרות דות
 כל כמעט שם נמצאו לא כן חומת־מגן. של

ו אבן גולות רק שם ״מצאנו כלי־גשק.
 אלה ״אבל פארו, סיפר אלות,״ של נחושת

 מלחמה. כלי מאשר שלטון סמלי יותר היו
ב בחקלאות, עסוקים היו שהם סבור אני

ה ובסיפוק ברגל* המדבר פני על מסעות
 להם נשאר שלא כך כדי עד לנשים מותרות

במלחמות.״ להםתבך פנאי

רפואה
ת או שיבה. ח ר ק
 לוג־ תושבים כמה קראו שעבר בשבוע

 בכותרד, נתקלו ע־תוני־הבוקר, את דוניים
 ;בשימחד, ׳ממקומם קפצו ורועשת, גדולה
 ש־ הבעיה, נפתרה סוף סוף כי היה דומה
 : בעולם רביעי גבר כל של חייו את מררה

להצ המסוגל חומר גילו בריטיים כימאים
שבו תוך נוצצות קרחות לחסל שיער. מיח
ספורים. עות

 החלקי השיער, העדר סיבות היו כה עד
 רבים גברים של מראשיהם המוחלט, אי

 מדעי לפולמוס נושא שימשו מסתורין, בגור
השע מן יותר מרובות היו ההשערות נלהב.

 כמר, לא־קרח. אדם של בראשו אשר רות
 תוצאה היא הקרחת כי טענו מדענים

 אחרים הגבר. של יתירה מינית מפעילות
 מאב בירושה עוברת לקרחת שהנטיה סברו
 המשטח כי שהכריזו כאלה אפילו היו לבנו.

 ההתקדמות סמל הוא השיער, חסר הנוצץ,
 האדם של לעלייתו מובהק סימן האנושית,

חושב. יצור לדרגת שעירה חיה מדרגת
 החל — ושונות רבות היו התרופות גם

 רדיו- בהקרנות וכלה גבריים מהורמונים
ה עד : לשוא היה הכל אולם אקטיביות.

 לא עדיין והנווסים הגמלים החמורים, *
תקופה. באותה אולפו

 אפילו להצמיח המדענים הצליחו לא חודש
מקריח. ראש על אחת שערה

הג התגליות כרוב ולכן. משיי שיער
התג גם נעשתה הפניצילין, ביניהן דולות,

ש הכימאים, במתכוון. שלא הבריטית לית
 ללנדון, הסמוכות המעבדות באחת עבדו

 הדם, כלי את שירחיב חדש, חומר פשו ח
 תקינת דם זרימת יאפשר הראש, בעור אשר

 הניסויים אחד בעת וה,קרקפת. הפנים אל
 שהיה, אנושי, שפן־נסיון של ראשו נמרח

 אשר מסויים, כימי בחומר קרח, במקרה,
 עורס״ להפתעת בסוד. עדיין נשמרת נוסחתו
 קווצות־ ספורים שבועות תוך צצו הניסוי
המקריח. הראש על דקיקות שיער

 התברר שעבר, בשבוע הניסויים, בהמשך
ולבן משיי בלתי־רגיל: היה השיער כי

 רבים דיכדכה לא זו עובדה אולם כשלג,
שיער־שיבה :העולם ברחבי הקרחים מן

כלום. מלא טוב היה

גלולות
ה שעות כנ ס ה

 תאונות לחקר האמריקאית הוועדה •
סטטיס נתונים על בהתבססה החודש, גילתה

 קורות בהן השעות כי מדינות, כמה של טיים
 (נפילות, פרטיים בבתים התאונות מרבית

ה הן מכלי־נשק) כדורים פליטת דליקות,
הצהריים. לפני 11—10 שעות
 מאוניברסיטת שומאן צ׳ארלז ד״ר •

המקו הדיעה את הפריד האמריקאית ממפל
 : סכרת חולי אנשים לנתח מאד מסוכן כי בלת
 חולי מנותחים 340 בין המוות מקרי אחוז

האוני של בית־ד,חולים דרך שעברו סכרת,
 המנותחים, שבין מזה גבוה היה לא ברסיטה
חולי־סכרת. שאינם

החי
ר מ ס ע מ בו ש ה
 ללישכת־הע־ אשרמן משה נכנס בחיפה,

 מקצועי, נגר הוא כי הודיע הכללית, בודד.
 אחד מפי בסירוב נתקל מתאימה, עבודה דרש

 הלם פטיש, מעילו מכיס הוציא דפקידים,
אותו. פצע הפקיד, בראש

ת תיקון שו ס ה
כל פניו את זילבר יצחק העווה בירושלים,

 ברחוב, שעבר נטורי־קרתא. מאנשי אחד פי
 איבד אגרוף, מהלומת הדתי הקנאי מידי כפג
שיניים. שתי

ס ר ת מין ד מינו א
 בהולך אשד של אוטובוס פגע בתל־אביב,

קל. אותו פצע אשר, מרדכי הרגל
ר צ ע ק צול ו

ב משמר״שוטרים שהבחין לאחר ברמת*גן
 בשעת־לילה ברחוב שהלכו צעירים, שלושה

 חלץ אותם, עצר אחיד, בקצב צלעו מאוחרת׳
 תכשיטים גרביהם בתוך גילה נעליהם, את

מ לפני־כן קצר זמן שנגנבו ,יקרות ואבנים
במקום. הווילות אחת
ח בין ס ת ה ח ס ה ו

 חלון־ את חנות־ספרים בעל קישט בחיפה,
 נטו־ מנהיג של גדולה בתמונה שלו הראווה

ה עברי לשני הציב בלוי, עמרם רי־קרתא,
 התנהגותה קינסיי ד״ר של ספרו את תמונה
 מטמון ד״ר של ספרו ואת ך,אשה של המינית

האדם. של היי־המין

סר שוגעים ח ץ אנוכי מ
 בית־ התושבים אחד הקים בפרדם־חנה

 קיבל הפיסי, מכספו רוח לחולי קטן מרפא
 כ־ הבטיח, ,ממשרד־ד,בריאות מרובה עזרה
 מפקידי לאלה חינם טיפול לתת תודה׳ אית

מדעתם. שיצאו המשרד,
ה&סרור אשדי

 של הפעולות משלחת הודיעה בתל־אביב
 הזמינה ישראל ממשלת כי ארצות־הברית

ה משרדי את שידריך אמריקאי, מומחה
 הישנים, התיקים בהשמדת השונים ממשלה

בארכיוניהם. שנצטברו
םנימ• טיהור
 מנות הבריאות משרד שחילק לאחר בנגב,

 הבדוווים, השבטים לבני ריחני סבון של
 שטיפות־קי־ לערוך וחובשים רופאים נאלצו

הסבון. את שבלעו בדווים ילדים לכמה בה

902 תזה העולם


