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ישראלי להקלטה

דוקטור רדיו ע״י
.24433 טלסון תל-אביב, ׳4 אידלסון רחוב

 למשלוח שבירים בלתי תקליטים מקליט
ובר־ חופות הקלטת בחוץ־לארץ. למכרים

תקליטים. ועל מגנטי סרט על מצוות

דעתונא׳
 עם חדר, של דירה דרושה

 שנה. לחצי ריהוט, כלי או
 גכוה, שכר-דירה לשלם מוכן

 ערכות מפתח. דמי לא אף
 נא כזמן. המקום את לפנות

 או 26785 טלפונית להודיע
 ת. הזה, העולם כאמצעות

עכור תל-אכיב, 136 ד.
כ.״ ,ש.זז

 קוראיו ספרית את ולהעשיר להרחיב מאמציו כמסגרת
שמח והמתורגמת, העברית הספרות כמיטב

שד הספר*□ שרות
הוד העונ!□

 עם מיוחד הסדר לאחר בי לקוראיו להודיע
הספר את מעתה לרכוש יכולים הם הוצאת.הדר״

אינטימיות
סארטר באוד י׳אן סאת

 מן כמד׳ שעורר המודרני הטופר של בלתי־מצונזרים סיפירים של קובץ כולל הספר
 וקלונו אכזריותו בכל נחשף אלה בסיפורים בימינו. ביותר הסוערים הוויכוחים

 ישמש סארטר, מכתבי עדיין קראת לא אם הגורל. ולתעתועי למלחמה שהופקד האדם
ב״אינטימיות״. תמצאו עסו, מפרי חדש ׳במשהו רצונך אם ליצירותיו. מבוא הספר לך

הוא הספר של הרגיל שמחירו כעוד

 להשיגו הזה״ .העולם קוראי יוכלו
של מוזל מחיר תמורת

 ל״י 2.200

ל־ 1.450
 או הדואר, באמצעות כאן המצורף התלוש גבי על למערכת הזמנתם את ישלחו אם

 14.00—11.00 השעות בין תל־אביב, ,8 גליקסון ברחוב למערכת׳ בעצמם יביאוהו
 הדואר באמצעות הספר את לקבל המבקשים אלד. ביומו. יום מדי 18.00—16.00 ובין

המשלוח. דמי לכיסוי פרוטה 300 של סך להוסיף מתבקשים

ש ו ל ו י
 *אינטימיות״ הספר לרכישת

הזה״. .העולם של הספרים משרות

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 לחלץ תקחיה כל שאפסה לאחר רי־הצהריים,
 גם אליהם הצטרפו גוררות, בעזרת יפו את
 באוניה ישראלים). מהם 26( הצוות אנשי 34

ה הקצינים רב־החובל, רק נשארו הטרופה
 מהם (שניים קציני־הסיפון שלושת מכונאים׳
ב שהונף הכחול־לבן, והדגל — ישראלים)

בראש־התורן. האחרון רגע
 בורנה״ם סיפון על ורטוב קר קכר

 הגרמני הטבח האורחים. לקראת הכל הוכן
 וודקה. בירה של שפע סעודת־מלכים, הכין

 יפו, לאנשי תאיהם את פינו הגרמנים הימאים
 לא. *לעולם מוות. עד והעייפים הרטובים

 אמר לנו,״ שנערכה קבלת־הפנים את נשכח
מאנשי־הצוות. אחד

 יפו, נעזבה אחרי־הצהריים ארבע בשעה
 גם מעלות, 40 של בזווית צידה על שנטתה
 האלחוטאי עם יחד שעלו, הקצינים, על־ידי

ה מחצית לה־רושל. הצרפתית האוניה על
 אונייתם את הניצולים ראו מכן לאחר שעה

 עטור■ התורן, חלקים. לשלושה מתבקעת
 נעלם כי עד לאיטו גחן הישראלי, הדגל

 בקנדה, 1942 בשנת שנבנתה יפו, הגלים. בין
 לקבר ירדה לירות, ממיליון למעלה עלתה

ורטוב. קר

 שעה אותה כל תופים לקול תפילה
 שירה : מוזרים קולות החוף מכיוון נשמעו

 סיבת גדולים. תופים והלמות עמומה־נוגה
לא רק הישראליים לימאים הובררה השאון

 לנמל־ הגרמנית האוניה אותם שהביאה חר
 יפו, נתקלה בו הצוק, בקרבת :פריטאון
נמ צוק־השדים, בשם הילידים בפי המכונה

זע את הכושים בשמוע גדול. כושי כפר צא
 הטובעת, האוניה .מן שהגיעו הסבלים, קות

 בסוד ,אני לשלומם. תפילה לערוך מיהרו
 רב־ אמר אותנו,״ הצילה זו תפילה שרק

הצחורות. שיניו את בחשפו הסבלים
למו הישראליים הימאים 26 חזרו השבוע

 לאנגליה. מפריטאון שהומסו לאחר לדת,
 :הרגתקאות בלי עברה לא מסעם שארית
 סמוך אי על השוכן לשדה־התעוסה, בדרכם

 והם שירטון על סירתם עלתה לפריטאין.
כרישים. מלא בים ארוכה שעה לחכות נאלצו

 והרשנד לישראל הימאים של שובם אולם
הפר את סיים לא חדשה לעבודה בתור חם
 סירבה ויד ל הלונדונית הביטוח חברת : שה

תע יפו,• של דמי־הביטוח את לאל־יס לשלם
 שתתברר לאחד רק זאת תעשה) לא (או שה

 ב- בקרוב שייערך במשפט, הטביעה פרשת
ניו־יורק•

מחתרחז
ס טרי שו נרגעו ח

 בירושלים המשטרה מטה דמה השבוע
הת המשטרתיים החוקרים :לנחיל־דבורים

 הנשק, מטמוני תעלומת את לפענח אמצו
 על להשיב בירושליים, בבתי־וורשה שנתגלו
 ידי על הנשק הוטמן האם : הגורלית השאלה
 או הבריטים, נגד שפעלו השיחרור, לוחמי
? חדשה מחתרת של מציודה חלק הוא שמא

לעי נפתרת היתד, לא שהתעלומה אפשר
 גבי על אראלה השם נתגלה אילולא לם,

 השם במטמון. שנמצאו התת־מקלעים, אחד
מפעי אחת היתד, אראלה :נשכחות הזכיר

 בהתפוצצות נהרגה בירושליים, לח״י לות
 היה הנשק בסלבייה. האירגון בבסיס מוקש
 במקום כנראה, הוטמן, ללח״י, שייך איפוא
 האירגון ממפקדי אחד הבלונדי, דב על-ידי

שפי שעה יותר, מאוחר שנהרג, בירושליים,
בהת דיין משה של הקומאנדו גדוד על קד

 כל השאיר לא אל־חפיר, עוג׳ה על קפה
נרגעו. השוטרים סליקים. של רשימה

ת1נ1עת
לים טיו ת ה ד א ש □ ו היהודי
 נוהג פעם שרר בפזורה היהודית בעיתונות

 — בעולם נושא כל על לכתוב כמעט קבוע
 קשור כשהוא — זואולוגיה ועד ממדיניות

היהודים״. ושאלת *•*•3
ה בעתונות כנראה השתרש דומה נוהג

 הסביר למשל, השבוע, הישראלית. דתית
 גמורה ברצינות המודיע ישראל אגודת בטאון

בטיו מוות מקרי למניעת היחידה ,התקנה כי
 ערכי את הנוער בקרב להחדיר היא לים

 המקורית היהדות זאת שמבינים כפי החיים
ומוסר־היהדות.״

מפעלים .
ה מ ח ל □ מ שדו ל

אצ על עלה לא שמספרם אנשים קבוצת
 חודשים שלושה לפני נתכנסה אחת יד בעות

 מעשה לעשות החליטה תל־אביבית, בדירה
 רק מקובל שעה שלפי רעיון להשריש כדי
 בעל אולם ישראל, מאוכלוסיית חלק על

המ של לעתידה לדעתם, חיונית, חשיבות
לביטוי שיוקדש פסטיבאל לערוך : דינה

ישראל. במדינת היהודית־ערבית הידידות
 המפלגה מחברי היו היוזמים רוב כי אם

 למפלגות פנו הם הישראלית, הקומוניסטית
 להצטרף ביקשום לרעיון, המקורבות השמאל
 ינוצל לא שהפססיבאל התחייבות תוך ליוזמה

 מחוץ הסברתית או ■מדינית מטרה לשום
הו לא זאת התחייבות המוצהרת. למטרה

 אפילו חששה ערב־בחירות באווירת : עילה
הרחוב, על לא־אהוד רעיון עם להזדהות מפ״ם

ואשתו רוזנטל אדימלן־ כן
— ברחוב במסגרת

 פעולה שיתוף על להתקפה צפוייה להיות
 האירה לא המפלגות בין אם אך מק״י. עם

 אנשי בציבור הרי ליוזמים, פנים ההצלחה
הבנה*. הרעיון התקבל והמדע הרוח

 גבול ליד הניקרה, בראש הודלק השבוע
 על במסעיו שהחל הידידות, לפיד הלבנון,

היפו בעצרת אותם יסיים כולה, הארץ פני
 הפס• של הכותרת גולת את שתהווה אית

 בן־ציון גבור־ישראל השבוע אמר טיבאל.
 ״מה : המפעל של היוזמים מראשוני לייטנר
 גבורים הוא מכל, יותר עכשיו לנו שדרוש

השלום.״ למען המלחמה של

שפט מ
ח ת ה מ בו ג

 בנמל כמו לארץ־ישראל, החשמל בחברת
 קבוצת בידי היא האמיתית ההנהלה ניו־יורק,
במפעל. העובדים ועד על שהשתלטה עסקנים

 אלסקובסקי, נעמי הרקדניות ביניהם •
 אפל־ מישה הזמר נדב, ורחל ארבטובה מיא

 פאול המלחין פריי, פיטר הבמאי באום,
 יוסף הצייר בן־חיים, עוגה) אינה 24 (גבעה
 הגדול) (השגעון אביגדור והסופר שטרן

המאירי.

הארץ
ב התרסק אמריקאי צבאי מטוס

ה על תלונה הגישה ישראל הוואי.
(הבקר). מקרה

 ירושלים פלשטיינר, יהושוע
 ישראל את גינתה ,קבטחון מועצת

זר. לשמח חדירה על
היהו הלאומיות, הרגשותיו גילוי

(הבקר). והציניות דיות
 חיפה מושלי, יהושע

1 הרפש ציפור הוי,

913 הזה העולם


