
 בלט האדירים. הטורפים הדגים להופעת
 ,70 בן ערבי דייג סקנדר, אבו ביניהם
 על חייו כל את כמעט ובילה ביפו שנולד

 היה הכרישים, הגיעו כאשר הגלים. פני
 מוכן הפנים ומקומט הכחוש סקנדר אבו

פניהם. את לקבל
 פיתח הזקן הדייג אדיר. מזגג מכה

 ״הכרישים בפולשים. לטפל משלו שיסה
 איפה באים והם עמוקים במים רק נמצאים

 בשלווה סיפר קטנים,״ דגים הרבה שיש
 על מסתכל ״אני מקצוע. איש של האיטית

 לעצמי: ואומר המים צבע ועל הרוח
 החכות את מטיל אני אז יבואו. הם הלילה

 והולך למצופים אותן קושר לים, שלי
לישון.״

למצוף. סקנדר אבו יצא בבוקר למחרת

 את שבלע הענק, בדג הבחין מרחוק עוד
 הכריש למצוף. קשור עצמו את ומצא החכה

 בהפגנת־ סביבו המים את הקציף השתולל,
ה בסירתו ישב סקנדר אבו זועמת. כוח

 בשלווה והביט עוזריו, שני בחברת קטנה,
 סינן להתעייף,״ לו ״תנו המשתולל. בענק

שניו. בין
 הכריש של תנועותיו נעשו שעה כעבור

 המים, לפני מתחת צלל הוא יותר. איטיות
 הזקן הורה קצובות במלים מעט. לנוח

 את התירו הם המצוף. אל להתקרב לעוזריו
 והחלו הסירה אל אותו קשרו החכה, חבל

 פעולתו תחום לאט־לאט. אותו איספים
והתקצר. הלך הכריש של

 כוחותיו, את אסף הוא בסכנה. חש הכריש
 לכיוון רצחני כטורפדו המים את פילח

 האדיר. מזנבו מהלומה בה הנחית הסירה,
 למים. שוב וצלל באוויר זינק כך אחר

 אך המכה. מעוצמת הזדעזעה הקטנה הסירה
 את העביר הוא נבהל. לא סקנדר אבו

חבל!״ ״לאסוף ההוראה

 המרדני. שללה אל הסירה התקרבה שוב
 מוכן הים, פני אל שום התרומם הדג

 של עוזרו אך מחודשת. להתקפת־מחץ
מוכן. היה אבו־סקנדר

 ראש־חץ, בעל מחודד, כידון כיוון הוא
 סקנדר, אבו צעק ״זרוק!״ הדג. אל ישר

הסירה. על עצמו את הטיל שהדג לפני שניה
 בבשר עמוק נתקע בתנופה, הועף הכידון

 נעצר, המים, מן חציו התרומם הכריש הדג.
 בזעם משתולל והחל למים בכבדות נפל

 גם אותו קשר החכה, מלבד עתה, מחודש.
 להשתולל, המשיך הוא ציידיו. אל הכידון
 החל דמו נחרץ. כבר גורלו אך בעוז,

המקציפים. המים על מתפשט
 אליו התקרבה שוב נשמתו. צאת עד

 בידו. לאסו העוזר אחז הפעם הסירה.
 מעל עניבת־החנק את העביר זריזה, בתנועה

 לזימיו. מסביב בכוח הידקו הכריש, לראש
 נותרה שלא עד בהדרגה, נחנק הגדול הדג

תם. הקרב חיים. רוח בו
קילו 120 סקנדר אבו חילק שעה, כעבור

 הדגים לחנויות מבותר כריש של גרמים
יפו. של

ישראל כל
ב ר הגנ ו ט פ - ם ר ו ת ה

 עלול מונית של בדלתה שבור מנעול
 30 סוגרבי עתיד המוניות לחברת לעלות

 בתביעת השבוע שתבע הסכום זהו ל״י. אלף
אשתו אשר גרושקא, ליאון אזרחית פיצויים

 סבינה זוטא תיאטרון שחקנית המנוחה,
 בשעת המונית מן בנפלה נהרגה גרושקא,

 יקו־ הישראלי הנפט מלך . . . נסיעה
 שואף דן, מלון בעל גם שהוא פדרמן, תיאל

 הקמת על־ידי הישראלי הילטון גם להיות
מא על נוסף בתי־מלון. של נרחבת רשת
 מלון את לרכוש שעה) לפי (שנכשלו מציו

 בית- פדרמן עתה מתכנן בתל־אביב, קסטל
 . . . הרהכרמל על חדש גדול מלון

 מטעם עתה הנבנה התינוקות מעון
 (ובכספו) שמו על בירושלים ההסתדרות

 ב־ ההובלה פועלי איגוד נשיא סגן של
 כנראה נועד הופה, ג׳ימי ארצות־הברית,

ל ומוסרית ציבורית ריהביליטציה לתת
 עתה מתנהלת שנגדו זה, מפוקפק טיפוס

גם וקונגרסאית משטרתית חקירה במולדתו

 אחרים מנהיגים עם יחד נאשם, הופה יחד.
 במיליוני במעילה זה, מקצועי איגוד של

גנג כנופיות עם קשרים בקיום דולארים,
 שני . . . בתי־בושת ובהחזקת סטרים

 כדי לראנגון הוזמנו ישראליים שמאים
 בירגיטוז א/ק של השריפה נזקי את להעריך

 שערכו האנייה, שעל האורז מטען טופט.
 עתה יימכר דולאר, מיליון מחצי יותר היה

 . . . לבהמות כמספוא דולאר אלף 15ב־
עבי מהווה בפומבי התפשטות האם

 משפטית דעת חוזת ז לאו או פלילית רה
 תל־ עיריית השבוע ביקשה זאת שאלה על

 דוגמניות של להופעותיהן המתנגדת אביב,
 המרכזיים ברחובות ראווה בחלונות חיות

 רב, קהל מושכות אלה הופעות העיר. של
ת... הסדירה התנועה את המשבש בו חו ר  ב

 ערבי נתגלה לשוק-השחור כמתנגד
 אשר טייבה, כפר תושב ,60 בן קשיש

 בשובו המשטרה על־ידי נתפס כאשר טען
״רצי ירדן: לגבול מעבר בלתי־חוקי מטיול

 ישראל ערביי של הקארטל את לשבור תי
 ומבקשים בנותיהם מחיר את המפקיעים

 שם לחפש לירדן יצאתי ולכן רב מוהר
 . . . הדעת״ על מתקבל במחיר בת־זוג

 ותיירים, לטיילים מיוחדות גזוזטראות
 הוקמו הארץ, לנופי תצפית נקודות המהוות

 במיוחד. נאים מקומות בכמה הדרך אם על
 תשומת־לב את מפנים גובה וקוזי חיצים

 הנשקפים המעניינים המקומות לעבר הצופים
אלה. מנקודות

תזכיר
ש ר שו מ צחי ה הנ

 הזה שהעולם בנטוב, - כיג׳י הקרב
 לשיא השבוע הגיע להחרפתו, ניבא )1026(

ב נמנע בנגב, סיור ביג׳י ערך כאשר חדש
 בנטוב בנטוב. את גם מלהזמין הפגנתי אופן
 מיהר אחר, בשטח ביג׳י את הקדים עצמו

 הנגב, לפיתוח התוכנית על פרטים לפרסם
מנ לאחד לשמרם התכוון עצמו ביג׳י אשר

 הדתיים השרים . . . הקרובים אומיו
תבי את לו הציגו ביג׳י, עם השבוע נפגשו

 במדינה, הדתיים החוקים להחרפת עותיהם
 )1026( הזח העולם מראש שהודיע כפי

 על-ידי שצולמו תמונות־העירום, . . .
 זה לצורך שהתפרץ תל־אביבי רופא־עיניים

 במיטה והפתיעה הטונה) (ראה אשתו לדירת
 הוצגו )1026 הזה (העולם קצין־משטרה עם

 הגט לאישור גרמו במשרד־הרבנות, השבוע
 עורך- פנה שעה באותה הבעל. דרישת לפי

 •כי דרש לשר־המשטרה, כספי מיכאל הדין
 יעוכבו לא הפריצה בענין המשטרה פעולות

ה במשולש השלישי, שהצד העובדה בגלל
משטרה. קצין הוא רומנטי,

לגט שגרמה התמונה
הערומה האמת

השגיאזח את מצא

 ;־,איש ראש על הכובע (כגון שגיאות 10 במתכוון הוכנסו הנ״ל בציור
 15 יוגרלו נכונה הפותרים בין אותן. ומצא עיניך את אמץ ההולך).

 ת״א, .245 לת.ד. לשלוח יש הפתרונות את ס״. ק ו ט ל ״ש פרסי
״שלטוקס״. — שגיאות חידון המעטפה על ולציין 30.6.1957 עד

סיביר בערבות
ן מ ו ר  לכל שתורגם המותח ה
 של רחבה יריעה אירופה. לשונות

 פאר. בארמונות הגבוהה החברה חיי
*

 בחצר השחיתות של נאמן תיאור
 מותחות עלילות גדוש הצאר,

אדם. גורלות של
הקיוסקים בכל להשיג • פרוטה 100 — עמודים 32

 בית עקרות רבבות
 לארץ ובחוץ בארץ

ממנו! מתלהבות

:הבאים נקה ססנצר׳ אחד בקנוחך לך חנת1
ת • ס פ ו ק ק נ ר ע מי ס ק ט •9נטם ־ ו
סה •כביס־נקה־ אבקת • מהירה לכבי
ת • ק ב ה א ס בי א כ ל ן ל ס ה ס זיו
שמפי■ לנולין ינקה ענק שפופרת .
מה' שמפו ״משחת ענד. וחחוחרח • ג

םב מפני סינ  נרב־שימנש' נוח הנו ן1ש
 ביותר. העדין לאריג כםו גדולה לכביסה
 זירקזת. פיחת שטיפת כלים. להדחת

ת א צ ו ה ך ל ו ל כ ׳ ל ם ת כ ם. ו
 קרים בסים עשיר קצף סעלה סינטבון

.מלוחים בםים ואפילז קשים םים
י ן 1 ב ט נ • ס נ ו כ ס . ח ר ת ו י  ב

 בשימוש שווה סינטבון של אחת חתיכה
ש ל. כביסה ן1סב חתיכות לשל תי

 ירים ביסח־יות מנקה סינטבנן
 במינחד ץ ל ם ז ם 1 משומנות

ס. ופועל* למכונאים דפו

מך הוכח׳ תיו בעצ  במעלנ
סתטבון. של הכלל מן ת1צא1הי

נסיוטבח:
איכות תוצרת ־ ״נקה־ תוצרת

ת״א. 28 העברי הנדוד רדו׳ סינטבון״ ל״מפיצ׳ לפנות נא חנם החפיסה את החנוני ימסור ולא במידה

1027,9 הזה העולם


