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הדממה״ ״עולם הסרט את הראיתם
הספר ״הדר״ בהוצאת הופיע עתה זה

הדממה עולם
קוסמו ז׳אן מאת

 התת־ימיים והרפתקאותיו תגליותיו אשר
 העולם. ברחבי מוניטין להם יצאו

ל״י. 5 הספר מחיר
 ל״י. 4,500 מחירו השנה ראש עד

עין מרהיבות תמונות עשרות בלווי

׳58 המים מלכת לנשף הסעה שרות
 באוטובוסים רמת־אביב למלון לנסוע יוכלו הנשף באי

תל־ ,81 הירקון מרחוב ״סייטסיאינג״ חברת של המיוחדים
 פינת המלך שלמה ברחוב מיוחדות איסוף תחנות אביב.

 סיום עם נתניה. כביש פינת מגורים, שיכון וליד ארלוזורוב
 תל־אביב חלקי לכל הקהל לשרות מכוניות יעמדו הנשף

ולרמת־גן.

ה״שופרה־־סל״ לפני השוטרים שרשרת
בשטה?׳- הייתם ״איפה

במדינה
)11 מעמוד (המשך

תי יהודים לשכנע חשוב: אחד עיסוק לו
 דתיים. לבתי־ספר ילדיהם את לשלוח מנים

 רק קיבל אלא משרה, השיג שלא למרות
 שלוש (בתוספת לחודש ל״י 50 של תמיכה

 קוק הרב בישיבת לעצמו) ליום ארוחות
 בנותיו, שלוש את בקושי ופירגס למד, בה

שמיים. לשם תעמולתו את אלשיין־ ניהל
 כי מפא״י החליטה שנים שלוש לפני
תל במעברת מהפכה לחולל השעה הגיעה
נא המפלגה עסקני מיטב הירושלמית. פיות

 בשקט, חולקו המתנות מיטב בפומבי, מו
 לבית־הספר התימנים ילדי את להעביר כדי

 יום שבא עד מובטח. נראה הנצחון הכללי.
 הצביעו המקום בני רוב כי ונסתבר הרישום

דתי. בית־ספר בעד
 חקירה, ערכו המרוגזים מפא״י אנשי

 יסודות את בשקט כירטם שמישהו מצאו
ה אלשייך. יחיא היה זה מישהו בנינם.

 על אלמונים התנפלו הלילות באחד תוצאה:
עצמותיו. את שברו יחיא,
 המכות את קיבל אלשייך יחדיו. לא

כ שהיתר, המחמאה שמיים. לשם באהבה,
 תשבחות מכל יותר לו נעמד. בהן לולה

 יחדיו) (במועדון ״המסיבה התנ״ך. חתונת
השבוע. אמר המכות,״ מן יותר לי כאבה

מפלגות
שוחרר המזכיר

 המשטרה בהודעת ביותר הבולט הפרט
 בגליל הפרו־סורית הריגול רשת גילוי על

 העצורים בין כי היה, )1090 חזה (העולס
 ההודעה, למחרת כבר מק״י. מזכירי שני

 משני אחד שוחרר מעצר, של יום 17 אחרי
 ל־ כמעט זכתה לא הידיעה אך המזכירים.

אותה. הזכירה לא עצמה המשטרה פירסום.
 ),28( כנעני אברהים סלים של שיחרורו

 שיחרור היה עראבד״ בכפר מק״י מזכיר
 לחתום אפילו נתבקש לא הוא תנאי. ללא
 מיסמך על חתם זאת לעומת ערבות. על

 הריגול. ברשת חלקו על הודעה אחר: מסוג
 שפוטר מורד, גרבוני, חוסיין כנעני: הודה

 בחגיגות להשתתף שסירב לאחר מעבודתו
התלמי את הסית ואף בבית־הספר העשור

 בהצעה לכנעני פנה בעקבותיו, ללכת דים
 התנועה, מטרות את ל״תנועתו״. להצטרף

 עוד כל לגלות, גרבוני סירב כנעני, לדברי
אליה. להצטרף נכונותו על כנעני יודיע לא

 מק״י של ואל־איתיחאד העם קול אפילו
 חשבו, כבר הם לשיהרור. פירסום נתנו לא

 דוכן על מזכירם יופיע בו היום על כנראה,
ה יתר נגד ויעיד המשטרה, כעד העדים,
 אל־פחמאויי, איברה,ים ובכללם — עצורים
טמרה. בכפר מק״י מזכיר

מסחר
ב, אד ר ק !חנווני ה

 של הראשונה שבקומה הענק באולם
 ביותר, הגדול התל־אביבי השחקים מגרד
 ברחוב השלם ההולך קומות 10 בן בנין

עס סמולנסקין, פרץ רחוב מול בן־יהודה,
 הם קדחתניות. בהכנות עובדים עשרות קו

 האצטבות גבי על פריטים מאוח הטעינו
 עגלות־ את הכינו והמכסיפות, הארוכות

ותינוקות. ירקות לשאת המסוגלות המשא
 חנות לפתיחת האחרונות ההכנות אלה היו
סופרמרקט, מסוג בישראל הראשונה המזון

 כל את לבחור עקרת־הבית תוכל בר, חנות
 נקי, באולם בעצמה, שלה המזון מצרכי

 בתור, לעמוד צורך ללא אויר, מיזוג בעל
לביתה. ישר יובאו ואשר

 את קונה רובם אשר תל־אביב, לאזרחי
במח צרות, בחנויות שלו המזון מצרכי

 ה־ פתיחת בישרה בזיהום, בתורים, נק,
 תקופה של תחילתה הראשונה שופרה־סל

 לבנות עומדים אמריקאים הון בעלי חדשה.
 מסוג חנויות 20 של רשת הקרוב בזמן

 שיטת של פירושה אמריקאית. במתכונת זה
 הוזלה ואף היגיינה נוחיות, היא זו,, קניה

המצרכים. של
 בישראל, המזון חנווני אלף 15 לגבי אולם

בל בתל־אביב אלפים חמשת מרוכזים מהם
 לחסלם. שבא קרדום הסופרמרקט סימל בד,
לנ למכוניות להתיר שסרבו העגלונים כמו
פר את ישללו שלא כדי ברחובות, סוע

 לנתץ שקמו האנגלים האורגים כמו נסתם;
המה ימי בראשית המיכניים הנולים את

 תל־ חנודני השבוע קמו התעשיתית, פכה
הראשון. הסופרמרקט פתיחת את למנוע אביב

 נגע לולא כשאמה? הייתם איפה
 המעמד משפחות אלפי של בגורלן הדבר

 נראית היתד, בילדים׳ המטופלות הבינוני,
חנ עשרות של הנואשת הפגנתם מגוחכת

הסופרמרקט. חלונות מול נושאי־כרזות, וונים
ב חמתם את המפגינים כילו ביאושם

ה על בשרשרת שהגנו השוטרים, עשרות
 אי־ שא־טה! ״שא־טה! לעברם: קראו חנות,

 דד החלו בו ברגע בשאטה?״ הייתם פוא
ה נאלצו לחנות, להתקרב מפגינים־ברשות

 לבסוף, מכות. בקרב עמם להיכנס שוטרים
 השוטרים, בידי נקרעו שסיסמאותיהם אחרי
 צעקות באמצעות זעמם את שהביעו אחרי

 הנה נחזור ״אנו החנוונים: הבטיחו ברמקול,
 הסופרמרקט!״ את לפתוח ניתן לא יום! יום

המש חברת נשיא לואב, ברטרנד אמר
 השופרה־ את שהקימו האמריקאים קיעים

 המפגינים: את קולנוע במצלמת שצילם סל,
 מוטב הפגנות, על מרץ להוציא ״במקום
 חנויותיהם!״ לשיפור אותו שיוציאו

טע כמד, היו הממורמרים, החנוונים בפי
 מן קיבלו הסופרמרקט מקימי צודקות: נות

 שליש שני של בשיעור הלוואות הממשלה
 חנויותיהם. בהקמת שהשקיעו מהסכומים

״כזו הלוואה לנו גם ״שיתנו  קראו . !
 את נשפר אנחנו גם ״ואז המפגינים,

 המפגינים: דובר הוסיף שלנו!״ החנויות
ש — כסף לתת הממשלה מעיזה ״כיצד
 אשר לאנשים — כמסים מאתנו נגבה בחלקו
 לא האם — ובכלל קיומנו? את יהרסו
 ב־ לפיתוח הזקוקים מיפעלים עוד נותרו
 שהממשלה כדי בנגב, או ד,עליה איזורי
 בתל־אביב?״ במסחר, כסף להשקיע תתחיל
 מלחמתם היתד, ההגיון, כל שעם אלא,
 את ירשה שהמכונית כשם מראש. אבודה
ה מן גדול חלק הסופרמרקט יירש הסוס

הקטנות. חנויות

נוער
ד של שניות חמש ח פ

ג בטאון של ומנוייו הקבועים קוראיו
 זכו גדנ״ע, .במחנה בצד,״ל, הנוער דודי

 לבתיהם. שהגיע משוכפל למכתב השבוע
 במחנה מערכת מזכירות כתבה ״הנדון,״

 פחד...״ של שניות ״חמש לקוראיה: גדנ׳״ע
 זילברמן דוד לנו ״כותב המכתב: הודיע
ו ברחוב, חברים מספר עמדנו מנתניה:

הלי לספסל שכני שהיה י.מ. נגש הנה
הנאים אופניו החברים. אחד אל מודים,

1091 הזה העולם14


