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של 36 מס׳ גליון הופיע

געז־
 והומור לבידור המצויין הירחון

★

 קסם • בו הכל נערת
 קריקטורות • תורשתי
בלתי־פוסק. וצחוק

★

אגורה 60 <• עמודים 64

המכירה דוכני בכל להשיג

1 פקידים
!תלמידים

 1 סטודגטים
ל־ החדש לקודם היום עוד הרשמו

קצרנות
 אנגלית ו/או עכרית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
• גרג* ב״אולפן ס) מ פ ס ס ) 

 (קמפינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
 .5 גורדון רחוב :תל׳אכיב

ה פ  ״במעלה* בבית־הספד :חי
30 לוין שמריהו רחוב
ה ח ל צ : ה ת ח ט ב ו מ

יזות ה פז נ רה אי  גבו
פחדנות אינה זהירות

פנו■ בכב^ש רק עקוף

י ?
 בטוחה נסיעה גם הבטח אגם:
הנלווית. לנוסעת

 הלאומית המועצה
תאונות למניעת

ספרים
פרסים

ל ר ג כו ע
 . הריאק־ גל עמו שהביא הפגעים יתר בין

הצרפ החמישית בריפובליקה הגואל ציה
ה מלאכת־הטיהור במיוחד אופיינית תית,

 ' לשעבר נאצים משתפי־פעולה, של המונית
 הגאוני הסופר מן החל כיום. ואנטי־שמיים

 - הלילה) לקץ (הנזסע פרדינאן והמופרע
 . לגרמניה צרפת שיחרור בימי שנמלט סלין,

 משבח הספרותיים, בפרסים וכלה הנאצית
 משתפי — ה״קולאבו״ את הכל ומפרסם
הנאצים. עם הפעולה

 פרסי גדול זו כל־בשר בדרך הלך השבוע
 קולות 6ב־ גונקור. פרס צרפת: של הספרות

 . לוינטי־ הפרם את השופטים העניקו ,3 נגד
הרו בעבור יליד־רומניה, ),45( הוריה לה

בגלות. נולד אלוהים מאן
הרו היהודיים״. ״קורי־העבכיש

 במהותה. אנטי־שמית יצירה אינו עצמו מאן
 המשורר של כביכול בזכרונותיו דן הוא

 על אולם מרומי. בגלותו אובידיוס, הלאסיני
עוררין. אין הוריה של הפאשיסטי עברו

 עם המלחמה, בזמן נמנה, הרומני הסופר
 ארגון הפאשיסטי, הברזל״ ״משמר אנשי

מת־ על מורא והטיל ביהודים פרעות שערך

הוריה אנטי־שמי
ביהודים ופרעות אובידיום

שיח עם הפרו־נאצי. אנטונסקי משטר נגדי
 אחרים, כרבים הסופר נמלט רומניה, דור

בני־ארצו. של הנקמה יצר מפני
 הרומאן רעיון את לנדוד. פסק לא מאז

 זרה ארץ חופי על בעצמו שהיה שעד, הגה
 של הקלאסי מיקלטם ארגנטינה, ונידחת:

 בלשונות שולט שהסופר כיוון הפאשיסטים.
 ספרו את לכתוב תחילה, ניסה, הוא רבות

 שהה) בה הארץ (שפת ובספרדית ברומנית
 חוגר• בה השפה לצרפתית, לבסוף עבר —

 להו־ ציטט סערה. עוררה הספר בחירת
 הצרפתיים, הקומוניסטים ביטאון מאניטה,

ובז מלחמה לפניה הוריה של חלק־ממאמרו
 בשמו השתמש שעדיין שעה הקרבות, מן

קאפטאנג׳ולו. — האמיתי
 להשתחרר סוף סוף הצליחו עמים ״שני

ושיח העולמית היהדות של מקורי־העכביש
 עתיקי־היומין. הרוחניים ערכיהם את ררו

 זמן־ לפני עד שלטה, בהן וגרמניה, איטליה
 נמצאות המארכסיסטית, היהודית הרוח מה,

.1935ב״ כתב — לאושרן,״ בדרך כיום
 הוריה־קאפטאנג׳ולו: כתב 1940ב־ ואילו

ה כל מאוחדת גרמניה של דגלה ״מאחורי
ניצ שממול במחנה שוחרת־החופש. אנושות

 המשחקים היהודית, המחתרת חברי בים
מדינ של במסווה האחרון, תפקידם את עתה
 ואמריקאים.״ אנגלים אים

 אין, הכושלת החמישית ברפובליקה אולם
 סופרים נגד למחאות רב ערך הנראה, כפי

 על הוויכוח שכך בטרם עוד אנטי־שמיים:
 זיכו הרומני, לפאשיסט גונקור פרס הענקת

 המזדקנת הסופרת את פנזינה פרס שופטות
 אודות רומאן עבור — הנכסף בפרס בלוק

 הסממנים כל את הנושא צרפתית, משפחה
מוסווית. אנטי־שמית יצירה של

 הספר לבחירת התנגדה אחת שופטת רק
 השופטת הסיבה: מחאה. לאות והתפטרה
יהודיה. היתר, הפורשת
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