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

הדממה עולם
ר,וסטו ז׳אן מאת

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

ל״י. 5 הספר מחיר
עין מרהיבות תמונות עשרות בלווי

עקרונות

השמית רבעוה!
 * בנזרזזב רטזגוו1ו1גזט * זדדטזה אוגזה

 דעזוגןראבוי נזשבוד * וזאפראסייוז הןזבויבת
 ווינזגר * תרבותי ריניבאוב * ח־ירתי

תשתית תפנוורת * תתפירית הכרכרה

הקץסקיס בנר דחשיג ־ ברוסה 500 הסחיר
תל־אביב, 11253 מ־ת.ד. או

פרוטה 500ב־ בולים בצירוף

12דד פיוס האפיפיור
ת כמה ביזיו לו? היו די

במרינה
העם

, ל ל ח □ ב ל ת ב לו צו מ ב ו
 האדם של והרוחניים החומריים הכוחות

 החדשות. כתר על השבוע ביניהם התחרו
בשיאיהם. התגלמו אלה גם אלה
 אחד: כוח לשיאו הגיע בפלורידה •
ה האנושית, הטכניקה של המקובץ כוחה

 לבצע מאיימת החלל, על ידיה את שולחת
ביקום. מהפכה

 לשגר רציני נסיון נעשה הראשונה בפעם
 הנתונים על לעמוד כדי הירח, אל לודיון

 גוף־ על ראשונה אנושית לנחיתה הדרושים
הו הוא אולם נכשל. הנסיון בחלל. שמיים

אפ עצמו המיבצע כי ספק לכל מעל כיח
 דרא־ באופן לבני־התמותה הבהיר והוא שרי,
 מעטות יממות רק דרושות כיום כי מתי
ב הקרוב לשכנו מכדור־הארץ להגיע כדי

יותר.
 השקפת־היקום את ששינה יום זד, היה

מיליונים. מאות של
 את שהבליט מאורע אירע כרומא •

ה הכוח אחר: כוח של האדירה עוצמתו
 טילים על נשען שאינו הדת, של מוסרי

 כיוזן לתת הוא אף המסוגל אך ופצצות,
 מיליונים. מאות של ומאוזיהם לשאיפותיהם

 של רוחני ומנהיג אפיפיור ,12ה־ פיוס
 בישראל, אלפים כמה ביניהם מיליונים, 500

 שנות 19 אחרי לבורא נשמתו את החזיר
כהונה.
דיביז ״כמד, בליגלוג: סטאלין שאל פעם

 ליגלוג כי למד הוא גם לאפיפיור?״ יש יות
 שאין מפני דוזקא אולי במקומו. אינו זר,
 האפיפיור של השפעתו רבה דיביזיות, לו
 ימים בעוד יסתגרו כאשר העולם. גורל על

 החיים הקארדינלים 55 של רובם מעטים
 תקרתה שאת הנהדרת, הסיסטינית בכנסיה

 ארוכות בשנים הגאוני אנג׳לו מיכאל קישט
 כולו העולם יחכה הגב, על שכיבה של

ה של אישיותו כי בחירתם'. .לתוצאות
 בן או אמריקאי יהיה אם — הבא אפיפיור
 עשויה — סולני או איטלקי השמי, המרחב

 העולם ממעצמות לאחת חדש כיוון לתת
הרוחני.

 על־ידי החדשות נוצרו בקאהיר •
 הלאומנות. של הגואה הכוח אחר: אדיר כוח

התנגשו המחודשת הערבית הליגה במועצת

 ללא מוחלטת, בדידות תוך שתיעשה •
צוני, העולם עם מנע  יימצא אשר עד החי
 נוסף) אחד (וקול שלישים שני של רוב

ב תיעשה הבחירה הבא. האפיפיור לבחירת
 הפתקים נשרפים רוב, אין עוד כל פתקים.

 ה־ באולם אשר בתנור הצבעה כל אחרי
 !עשן יעלו רטוב, קש עם יחד כנסיה
ם יודיע אשר שחור, י בחוץ. להמוני  עדיין נ

שג כאשר תוצאות. אין ייש ההכרעה, תו
 לבן, עשן .יעלו יבש, קש יעם הפתקים רפו

י לעולם שיבשר שנו נ חדש. אפיפיור י

התוב יריבים, מנהיגים שני של שליחיהם
 התנועה של ההנהגה. כתר את לעצמם עים

 אל־ עבד שגמאל בעוד הערבית. הלאומית
הס ביניהם, התנצחו בורגיבה וחביב נאצר
 לאותו שלישי מועמד מרחוק בהם תכל
העי המנהיג קאסם, אל־כרים עבד — כתר

 את השלטון מן עתה זד, שסילק ראקי
המצרי. השליט של ביותר הנלהבים תומכיו

 עם חזקא כי הוכיחו קאהיר מאורעות
 יתגלו הערבית, הלאומית התנועה התגבר
המנצ בין ושאיפות גישות הבדלי בהכרח

 שמית למדיניות אחיזה לתת שיכלו חים,
שלו שישנם במקום כי ישראל. של נבונה

 תנועת־ של מוכרים לאומיים מנהיגים שה
 ול־ 'לתמרון מקום יש הערבית, השיחרור

פוליטי. מישחק
ב השבוע שקועה שהיחד, ישראל, אולם

 פלורנץ בועידת שנפצעה הפצעים ליקוק
 לגבי כך. על חלמה לא אף להלן) (ראה

 — שורים הערבים כל שלה, המדינית הצמרת
פרוטה. שווה אינו מהם ואיש

היש הציבור לגבי כי טבעי זה היה לכן
 השבוע של העיקרית החדשה היתד, ראלי

לגמרי: אחרת
צו שתי כי רשמית נמסר בלונדון •
ה במחיר לישראל נמכרו בריטיות ללות
 רשות־ גומתן ל״י מיליון שני של פעוט

בדרכם הבריטיים הנחיתה לכוחות המעבר
לירדן)•
 את לאזן כדי נחוצות היו ורהב תנין

 תשע קיבלה שרע״ם אחרי הימיים, הכוחות
 במרחב האיסטראטגי המערך אמנם, צוללות•

צו ששום כזד, הוא המזרחי התיכון ובים
אפ במלחמה מכריע תפקיד תמלא לא ללת

 לטובת ולא רע״ם לטובת לא — שרית
 הקטנות הישראליות הצוללות אולם ישראל,
למל צד,״ל כוחות לאימון להועיל עשויות

 מצור נגד כוח־תגמול לשמש בצוללות, חמה
 זעירות ליחידות כלי־הובלה ואף מצרי, ימי
. הפוטנציאלי. האוייב עורף אל

 מאזן את לאזן ורהב תנין עזרו לכל, מעל
 על כיום הבנוי מאזן — במרחב הפרסטיג׳ה

ובתי־חולים. בתי־ספר על ולא כלי־נשק,

ם יחסים מרחביי
ת ק ר ק ב רי ב מ

 אם יודיע אינני פוליטי. יריב אינו ״הוא
ם לחשוב מסוגל שלו המוח מבנה שגי  במו

 עוד ויש פרופסור, הוא לאומי. כבוד של
ת עם פרופסורים ת תכונו ביו  ושליליות. חיו

פעתו היתה אבל יהו פרצוף של גילוי בהו
 נעלם ישראל מדינת הקמת שעם שחשבנו די,

ת איוולת בו היתה הנוף. מעל ממד פוליטי
 את -.לדקור, בלתי־פוסק רצון ראשונה, רגה

 שיהודי בשעה זה וכל אותה. ולנגח ישראל
מכובדת: ופרנסת בישראל מפלט מצא זה

 אסור קדוש! הזה האיש מן לעשות ״אסור
 מנגנון־ ידי על נרדף שהוא הרגשה לו לתת

תו נשאיר בן־גוריון! של החושך  לנפשו! או
בר והם רבים, תלמידים לו יש  אתו יחיו נ

יחיו!״ כאשך
בצורה השבוע ■שפך ברקת שראובן אחרי

!098 הזה העולם8


