
 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גליקסון ־חוב
 ״עולמפרם׳׳. : למבדקים מען .136 ד. ז.

בע״מ. הזח העולם :לאור זסוציא
 .31139 טל. ת״א, בע״ם, שהם משה ־פוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד :זחפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה ־!מערכת

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
נחו שלום

 משנה: עורך
איתן דוב

 ראשי: כתב
תבור אלי

 המערכת: צלם
אומר דויד

 כיתוב: עורך
גילו מקסים

 המערכת: צייר
וקי

המערכת: חברי
 נלילי, לילי נלור, שייע בת־יער, נורית
אבו־חמרי. יוסח ורד, רותי הורוביץ, דויר

 צבר. שטעון טרי, אבנר סטו, אביבה
קשת. סילבי קינו, עמום
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 הפזז־כ״ הספר ,,מועדון
בעברית לראשונה

הנצחי הלילה
ת א מ
מקליו אליסט״ר

 עסו פרי חדש, רומן־מתח
 יוליסס״ ״הסיירת מחבר של

נברוך• ו״תותחי
 הקוטב, בחוג מתרסק מטוס

 קבוצה הארוך. הלילה באישון
 נשים — ניצולים של קטנה

 נגד מרה נאבקת — וגברים
 הנורא. והקור הטבע איתני
 זרה, מעצמה מתערבת לפתע

 בחומר מעוניינים ומרגליה
 המרוסק. במטוס נמצא אשר סודי

 את עוצרות והבריחה הרדיפה
המפתיע. הסוף עד הנשימה.

ל״י 2.50 מוזל מחיר
מספרית ספרים 6 הרוכש

הטוב־ הספר ״מועדון
 שערכו ספר — בפרס יזכה

 חינם. — ל״י 7.50
הראשית ההפצה

י ח ר ז מ
64755 טל. ת״א, ,60 אלנבי

הבצע תאוות
ת א מ

קווין אלד׳

 רק לא בעברית, לראשונה
 הסופר. גם אלא הספר,
 ברומן יכיר העברי הקורא
 סגנון הזה המצוין הבלשי

 שונים הרפתקאות ומתח
לחלוטין. וחדשים

☆

 ל״י 1.— ספר־כיס כל מחיר
מזרחי ראשית: הפצה

 תל־אביב ,60 אלנבי
.64755 טלפון

צרפתית • אנגלית
, בביה״ס ויסודית קלה בשיטה !ומדים א ״ ת ״ ה מ י ד ק .20314 טל. ,74 בן־יהודה *

:פותחים אנו
 כתיב, דקדוק, שימושית, (שפה רמכונרים נוספים ואולפנים קורסים 4

והערב. הבוקר שעות בכל הלמודים ).0י\מס€ז9ג11ס11( ושיחה סגנון
 ה׳־ז׳ יסודי, ג׳־ח גומרי בר.י־םפר לתלמידי קיץ אולפניות •

ו״בגרות״ לבחינות והכנה הידיעות לביסוס (למתחילים) תיכון
)3:א.^מ£5?1.£א^:! (גזאס־ן^זזפמ׳ז.! מעולים מורים ע״י
ר) ליום (פרט בערב. 9 עד 3 הצהריים: לפני 12 עד 8מ־ והרשמה: פרטים

בחל השבוע נפלה בלתי־רגילה הזדמנות
 הזה. העולם של כיסוי חוליית של קה

 חדרו הלבנון, לגבול סמוך המערבי, בגליל
 מע־ לתוך הממשלתי העתיקות אגף נציגי

 נקבר מאז בהן נכנם לא שאיש רות־קבורה,
 1500מ־ למעלה לפני האחרון, המת במקום

אלו. תגליות על לקרוא תוכל זה בגליון שנה.
 הפעם במקרה. שם היה לא הזה העולם
הארכי כלל, בורך אם היוצרות: התהפכו
 גילוי על לעתונאים המוסרים הם אולוגים

במע נוכחים להיות אותם ומזמינים מעניין
 היה שהפעם הרי חשיפתו, של המרתק מד
 אגף נציגי את שהזמין הזה העולם זה

 התגלית• את ולבדוק לבוא העתיקות
 שנתקבלה טלפונית בשיחה התחיל הדבר
 יעקב דיבר הקו של השני בקצה מנהריה.
 לא מורחי שבגליל. שומרה מושב חבר מזרחי,

 מן הזה. העולם לאנשי חדש שם היה
 השוטר־ הוא אתה. גם אותו תזכור הסתם

 שרותו בעת חמורה פגיעה שנפגע לשעבר,
 מבחינה הידרדר מכך וכתוצאה במשטרה
 חברי המדרגה. לשפל עד ונפשית חומרית

הת כאשר לראשונה אותו הכירו המערכת
יפו. של הגדול בשטח אפל, בכוך גורר

 זיע- ),1002 הזה (העולם תלאותיו סיפור
 בסיפורי־סבל שהתנסו עתונאים אפילו זע

 איוב: את במעט לא הזכיר הוא אנושיים.
וברי חברתית כלכלית, מבחינה הרוס מזרחי,
 קיבל כאשר בכוך. מיקלט מצא אותית,
 להציב דיירים ממנו מנעו לרוכלות, רשיון

מש בין מתרוצץ בעודו במקום. דוכנו את
התגורר. בו הישן הבית התמוטט העיריה, רדי

ש מהי למענו עשתה הזה העולם מערכת
 אישים לעזרתו גייסה לעשות, היה ניתן

להי מזרחי הצליח מכך, כתוצאה ומוסדות.
 התקבל נתון, היד־ בו האיום המיצר מן חלץ
ב הגלילי. במושב כחבר ובנו אשתו עם

 בצורה מזרחי גילה כיצד מסופר זה גלית
 הרחק לא העתיקים, הקברים את מופלאה
ה מחשבתו מביתו.

׳ל היתה: ראשונה
 העולם עם התקשר

ה באמצעות הזה.
 גם הוזמנו מערכת

 העתיקות אגף נציגי
התגלית. את לקבל

★ ★ ★
 צד יש זה לסיפור

להק שכדאי נוסף,
 מחשבה. לו דיש

 לקבוע עדיין מוקדם
 תגליתו היקף את
 אין אך מזרחי, של

המע בתוך ומעניינת. חשובה היא כי ספק
 ואפילו מאוד, רבים תכשיטים נמצאו רות

 הזה העולם לעצת שעה מזרחי חפצי־זהב.
העתיקות. אגף לנציגי המתין בדבר, נגע ולא

 בעתיקות, לגעת איש על אוסר החוק
שאנ ידוע אולם המדינה. בשטח המתגלות

 — מאוד מפורסמים וביניהם — רבים שים
 לכך הדחיפה תמיד לא זה. מחוק מתעלמים

 עליו כי והיודע מטמון המגלה אדם מדעית.
 קשה: פיתוי בפני עומד לממשלה למסרו

 החופשי, בשוק תגליותיו את ימכור אם
הגונים. סכומים הדבר לו יכניס
 העתיקות אגף של העבודה בנוהל אין

 המגלה לאדם פרס להעניק אפשרות כל
 בכך יש לממשלה. אותן ומוסר עתיקות

 בגלל — הישר המוצא כלפי עוול משום
 שטות. בכך יש מזה: גרוע אך ישר• היותו

 תגליתו את משאיר לגמרי ישר שאינו אדם
בהפסדם. יוצא המדענים של ושכרם לעצמו
 מוצא כל כי מבטיח החוק היה אילו

 הדבר היה נאות, כספי פיצוי יקבל עתיקות
דארכי־ האוסף את להעשיר ספק ללא עוזר
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 הארץ. של — הכי בלאו הדל — אולוגי
★ ★ ★

 המהירה עליתה על בפאריס נמסר השבוע
 כוכבת לביא, דליה הישראלית השחקנית של

 שבי־ציון, בת דליה, לוהטים. חולות הסרט
 בהצעות■ הוצפה צרפתי, ליהודי שנישאה

ה חעשיית־ד,קולנוע אנשי מצד עבודה
 להופעה חוזים לה הוצעו כה עד צרפתית.
המפור של בבימוים חשובם סרטים בארבעה

צרפת. בבמאי סמים
בקאר־ האחרון השיא
 היה זו מהירה יירה

דל של בחירתה
 לתפקיד היפהפיה יה

 של בסרטו הראשי,
השטן. ואדים, רוז׳ד,
ש האיש הוא ואדים
 את לגדולה העלה

 ואת בארדו בריג׳ט
אנטסטרוי־ ,יורשתה

 מנבאים עתה ברג.
דומה. עתיד לדליה
 נערות הרבה כמו

אחרות, ישראליות
 את לביא דליה גם צעדה שפיר, זיוה כולל

 מספר הזה. העולם בעזרת הראשונים צעדיה
 בתעשיית שקשור מי ״כל תבור: אלי כך על

 האיש הוא כי כיום טוען בישראל הסרטים
 שדליה היא האמת לביא. דליה את שגילה
 בעזרת לוהטים חולות הסרט אל הגיעה
 שנים, ארבע לפני אחד, יום הזה. העולם
 עצמו שהציג שחרחר, צעיר במערכת הופיע
 בבימוי שהשתלם ישראלי נוסבאום, כרפאל

בארצות־הברית. תסריטים ובכתיבת
 ביקש אחרים רבים אנשי־הסרטה ״כמו

ה הצילומים בארכיון להיעזר נוסבאום גם
 נערה למצוא כדי הזה, העולם של גדול

שח חיפש לא הוא בסרטו• הראשי לתפקיד
אופ ישראלית צעירה אלא מקצועית, קנית

 משכה שראה, התמונות שאר בין יינית.
תמו נוסבאום רפאל של תשומת־ליבו את

 עם יחד אותה צילמנו לביא. דליה של נתה
 שנערכה במסיבה בן־אמוץ ודן חפר חיים

 מאוד. מעט עליה אז ידעתי זירה. בתיאטרון
ב הופיעה שם משבדיה, חזרה שהיא רק

ה בית־הספר חניכת ושהיא סרטונים כמה
איתה. להפגישו לו הבטחי הדמים* חקלאי

 לפגישה לבוא לדליה דחוף מיברק ״שלחתי
 כשפגשתיה הופיעה. לא היא גבע. במשרדי

לא מדוע שאלתי מספר, שבועות כעבור
 בחוצפתי. דליה, אז ענתה להזמנת. נענתה

 אותי, מעניין לא ״זה האופיינית: הצברית
 קולנוע!״ כוכבת להיות חושבת אינני

 את לסיים כדי הארץ את עזב ״נוסבאום
מספר חודשים כעבור ההסרטה. הכנות
 בבית־דול־ זה היה שוב. דליה את פגשתי

מבני־הנד צעירים קבוצת בשבי־ציון. פין,
 השחייה בריכת לשטח להתפרץ ניסתה קום

 לבריכה, להגיע שהצליחו מאלו אחת במקום.
^ היתד, ד לי  בדי תוך ושוחחנו, נפגשנו ד

 את בינתיים עזבה שדליה התברר שחייה.
 גם נטשה כנראה בהדסים. החקלאי המוסד

 ״אם בסרטים. אי־הופעה על השקפותיה את
בסרט, להשתתף עכשיו לי מציעים היו
אמרה. מסכימה,״ הייתי

 לארץ נוסבאום חזר קצר זמן ״כעבור
 הראשי לתפקיד שחקנית אחר מחדש והיפש
 גרינברג, דויד עוזרו, את הפניתי בסרטו.
 דליה השתכנעה הפעם שבשבי־ציון• לדליה
התפ את לקבל

 לה שסלל קיד
 לעולם הדרך את

 הסרטים תעשית
ול הבינלאומית

רבתי.״ פרסומת

דליה

מכתבים
השנה איש

הרב  בישראל ני שהוכיח טולידאנו, ...
הצעירים. על עולים הזיונים

 צפת מרון, דויד
. הטרויאני. האורתודוכסום מינץ, בנימין ..

רמת־גן לתר, שמעון
כראון מנדל מיבצע
 בראוז לטנדל מניע מופת״ ״איש התואר

 הצנוע אורח־חייו על והגינותו, יושרו על
ה את המציף והמותרות הביזבוז בים

 חסר־ מעשהו לנוכח מספיק, זה אין .סריגה
 ל״אילג״ חסכונותיו כל את נמסרו התקדים,

).1192 הזה (העולם שיל-פוליו״
 על־ התרמה במיבצע לפתוח מציע אני

 האומללים. הילדים לטובת בראוו מנדל שם
ה ״הרנע תמונת עם גלויות 5000 הדפיסו

יכול אחה ״גם הכתובת: ומתחחה גדול״
 הגלויה של השני בצד אלה!״ לילדים לתת

בתרומתו הגדול ומעשהו חייו תמצית תהיה

 איש 5000ל־ הגלויות את שילחו המופלאה.
המדינה. קום מאז שהתעשרו

 על-ידי התרמה מיפעל בצעו מזה, חוץ
 שישא מיוחד, בטור שבוע, מרי שבועונבם

 את ויכלול בראון", מנדל ״טיבצע השם את
התורמים. שמות

 נתניה פשקוב, גרשון
ל״י). 5( פשקוב הקורא ו: מס׳ תורם
דיפלומאמי צבע

נו האסון
 בא האו״ם עת בקונגו, בר
לומומבה. אל

בני־ברק בר־אילן, גדליה
שחו שדרושים נבוז שטחית. היא גישתכם

(העו באפריקה ישראל את לייצג כדי רים
 להיות צריד לא הצבע אך ),1193 הזה לם

 בעל הוא אבריאל אהוד דווקא. חיצוני
צורכו. די שחור שלו האופי אך לבן, עור

באר־שבע עץ, דן

ו ו 94 הזה העולם2


