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 הספרות ממיטב
העולמית הבלשית

צס )1 המסתור< הר
כריסטי אגאטה

ן )2 י ש ל מ  ה
וואלאס אדגאר

ת >3 אוו  הבצע ת
 קווין אלרי
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 יטשייני פיטר
ל״י 1 ספר כל מחיר

ראשית: הפצה
חי, ר  ת״א ,60 אלנבי מז
______64755 טלפון_______
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הטוס״ חספר ״מועדון

ביוני הששה
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 שאהבו גברים שני על רומאן
 נחרץ גורלם ואשר אחת אשד,

 הפלישה של האיתנים בהתנגשות
ביום לאירופה

ה ש ש י ה נ ו י ב
ה שהוסרט הספר ח צל  בה

ר חי ל מ 2 מוז .5 ״י 0  ל

מספרית ספרים 6 הרוכש
הטוב״ הספר ״מועדון

 שערכו ספר — בפרס יזכה
חינס. — ל״י 7.50

הראשית ההפצה
י ח ר ז מ

64755 טל. ת״א, 60 אלנבי
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 המעשה על לך סיפרנו שבועיים לפני
 שזייפה פיסט, ג׳רוזלם מערכת של התמוה
 להוציא כדי הכנסת של רשמית תמונה
 מטעם הכנסת יושב־ראש סגן את מתוכה

 השבוע בן־אליעזר. אריה ח״ב חרות, סיעת
 ז׳בו־ מכון מנהל פעמוני, יוסף לי סיפר

רקע: אותו על שני סיפור טינסקי־,'
 בעמוד ההגנה. תולדות בשם ספר ״קיבלתי

המאור פעולת־ההתקפה על בו נכתב 372
במאו העברי, היישוב של הראשונה גנת

 הטכניון בחצר ,נבחרו : 1929 שנת רעות
 רבים. מתנדבים מבין הגנה, חברי עשרה

.כדורים 25ו־ אקדח קיבל מהם אחד כל . . 
 לחדור היתד, עליהם הוטלה אשר המשימה
הע שבעיר הערביות לסימטאות במכונית

לפ — באויב שייתקלו מקום ובכל תיקה,
.אבירות לו ולגרום באש עליו תוח . . 

 אברהם נהלל, של הנהג ליד ישב המפקד
העברי. בגדוד חייל שהיה מי שבט,

 מפקד של שמו הוזכר לא מדוע ״תמהתי
 לציון. זכה נהגו שם שדווקא בעוד הפעולה,

 הספר של 72 בעמוד התשובה את מצאתי
 יעקב של לזכרו המוקדש אדם, של דרכו
,שלח : עצמה פעולה אותה על המספר פט,

 ב־ לוי, ניומה של בפיקודו אנשין, 10 נו
 שבט, היה שנהגו נהלל, של אוטו־המשא
העברי׳. הגדוד ממשוהררי
 חבר לוין, נחום המהנדס ודנו לוי ״דומה

חרות״. מטעם הכנסת
ערך אשר ״האיש פעמוני: הוסיף
 ז׳בד בנזכרן בן־בית היה ההגנה תולדות
 וודאי הוא זו. עבודה עם בקשר טינסלן׳

האח שבנראה אלא המפקד. שם את ידע
להש מנסים הרשמי הספר להוצאת ראים
 מאנשי שאינו ופרט פרט כל של מעשיו כיח

שלומם״.
★ ★ ★

אמרי קורא על־ידי הושג הזריזות שיא
 אחרי שעות 24 בארץ. עתה השוהה קאי,

 הזה, העולם של האחרון הגליון שהופיע
 המתיחה פרשת את זה במדור הזכרתי בו
 את קיבלתי הארץ, למערכת המיכתבים של

 קוסטה, א. מנורמן באנגלית הבא המיכתב
 ב־ ורציפים מזחים להקמת חברה מנהל

ביץ׳. מיאמי
:קוסמה מתב
 מידד מר כי דעתכם, על עלה לא ״האם

 הארץ), למערכת המכתבים מדור (עורך שיף,
הסכמ את לה ונתן המתיחה־כביכול על ידע
האילמת? תו

ה כל את הצעתי אני .*116*
 משתמש איני מתיחה. בתור לא כי אם עניין,

בא ולא באמריקה לא אוטובוסים, בשרותי
 הרא־ על לי סיפרה ידידה כאשר אבל רץ.
בנ ממנו סובלת שהיא באוטובוסים, דיו

ה נדהמתי. לירושלים, התכופות סיעותיה
הממשל המונופול לאור אותי החריד דבר

השי לאור ובייחוד בישראל, הראדיו על תי
 נוטפת לירידה שגרמו המסחריים דורים

 בלאו גם רעשנית שהיא שלכם, באוזירה
הכי.

 ידידתי בעזרת כי שיף למר ״סיפרת־
סטודנ לשכנע הסתם מן אוכל המקסימה

למער־ מיכתבים של במערכה לפתוח טים

)*11(29( לוין נדים

 מלאה זו ארץ כי באומרו התנגד, הוא כת.
 במעשיהם, ספק כל בלי שיתפארי שוויצרים,

 זה יתפארו, ,אם :לו אמדתי יצליחו. אש
לקה. לי שימש זה ואכן, לקח/ לי ישמש

 שלבב בשביעת־הרצון־העצמית כי ״מוזר
 שששים :והוא העיקר, את שוכחים אתם

 ומופצ־ באוטובוס שבויות אוזניים זוגות
 ההורסת ובמוסיקה במודעות בתעמולה, צות
העצבים. את

 הייני לא שלי בארץ כי לציין לי ״המותר
 אנושיות זכויות של כזאת הפרה סובלים

 אזרה הגיש אחד, מפורסם במקרה יסודיות׳?
 משפט ציבורית, הכרה בעל כמובן אמריקאי,

 — דומה עינוי בגלל חברת־אוטובוסים, נגד
מנצח. ויצא

 הישראליים לסטודנטים כי עתה יודע ״אני
הרו את מקבל איני ציבירית. הכרה חסרה

ביחסכם״. המצב את משפרים אתם כי שם
 לא :אחד בפרט רק טועה קוסטה הקורא

 כי את הזכרתי העניין. לעצם כלל נכנסנו
 לנוהג כדוגמה רק מיכתבי־המתיחה פרשת

 אב מזוייפים. מיכתבים שיגור של הניפסד
 ידידתו על־ידי הסטודנטים, שוכנעו אומנם

ב שהראדיו קוסמה, הקורא של המקסימה
 צריכים היו פסול, דבר הוא אוטובוסים

 כד־ האזרחי אומץ־הלב את בלבם לגייס
 לשכנע בשמם, מיכתביהם כל על לחתום

 לדרישתם. להצטרף נוספים אנשים בכך
 וגב בעד גם — מיכתבים כתבו זאת תחת
כוזביב. בשמות — !דרישה אותה נגד

 ידידת של האישי בקסם די שאין נראה
ה בלב ציבורית הכרה לנטוע כדי קוסטה

סטודנטים.

מכתבים
קוראת יוסדה •סד אמו

 ישעיהו לרב זו בצורה לענות לי הרשו
 מכתב העתונים באחד שכתב שטיינברגר,

בננותי.
 הכנסתי אני לא

 לבית־ שלי אבא את
 הוא אם כי הסוהר,
 הוא לכר. גרם בעצמו

מ להשתחרר יבול
 אפילו הסוהר בית

 צריד רק הוא מחר.
 בננו את לי להחזיר
 ממני שנזל יוסלה,

ישוח ואו בהונאה,
רר.

שהו לפעמים יש
מבני נפרדים רים
 לזמז אפילו הם

 מקבלים אר ארור,
כתו מכתבים מהם
תמו בידיהם, בים
ויוד וידיעות, נות
הימצ־ מקום על עים
 הירד על משהו ׳שמיו יודעת אני האם אם.

שלי?
כפ שכור ולבי שלי אבא את מכבדת אני

 עליאמא עצמו, על שהמיט האסו; על םלי
 כי יחי, ועל בני על בעלי, על עלי, שלי,

מזה. סובלים כאחד כולנו
 לבעלי, הודות שרק שכח כנראה שלי אבא
 והנענו הסובייטית מרוסיה שוחררנו כולנו

 הוא הקודש בארץ ופה הקודש. לארץ ארצה,
 הנ.ק.ו.ד. מאשר גרוע יותר עתה אותנו מענה
אותו.

 של במשפט הרב, אדוני נא, הזכר
החי הילד על האמהות לשתי הטלד שלמה

.אנוכי״ ,.אשס : בלאטיניוז ׳

שוחמכו

 בחכמתו הבין המל־ שלמה המת. והילד
 אי: כי האמיתית, לאמו הילד את להחזיר

ובנה. אמא ביז שיפריד דבר
 במכה: אותי העמיד שלי אבא הכל ועל

 איננו מדוע יודעת ואינני אב", ״בכבוד
 על אב ״כרחם הקדושה המידה על זוכר

בחי. על עלי, בלבו הרחמים פסו מרוע ינים״
 בנה שמואל את מסרה אלקנה איפת חנה
 מרצונה ה׳ בבית שינדל הכהז עלי לידי
 רצתה. כד כי אותו, ראתה בשנה ופעם היא
 ימנע ומדוע זאת. ממנה מנע לא הכהז עלי

בני? ״את לראות ממני
זו — תורה וו ושאל: זעק עקיבא רבי  ו
 התורה רורשת האם זועקת: ואני שכרה?

ממני? שלי אבא שדורש כמו כאלו קרבנות
 אה מאתנו לגזול הרשעה סהחלטתכם חזרו

 האפשרי. בהקדם אלינו אותו והחזירו בננו
 יוסלה של הימצאו מקום על שיודע מי כל

 חייב יהיה אזננו את מגלה ואיננו בננו
 מישראלי׳ נפש ״הגונב ככתוב: שמים לדיז

מהוריו. בז לננוב וכמה כמה אהת על
 שיהדרז ע״מ הפסוק על *וחוזרת חוזרת אני

 בננו. את לנו ותחזירו ללבותיבם אלו מילים
 שנגנב ב! אלא נידח, ב• אבוי, בז לא הוא

בהונאה. מאתנו
חולון שוחמכר, אידה

ואיזם משטר
 פרץ ד״ר של לדעתו מצטרף שאני בעוד
 איש ״אייכמן: המאמרים סידרת את ששיבח

 חולק כשהוא עמו מסכים אינני ותקופתו״,
 אורדנונג״ ״נוייע הנאצי המושג תרגום על

).1189 הזה (העולס חדש״ ל״סישטר
כ לעשות אבנרי מר היטיב לדעתי ...
מסו; סיסמות משמיעי ביז הדמיוז על רמיו
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