
 בטוח איני אדוני, זו, הסרתיאימון ״לאחר
ד השטיפה תעלה כי

ה את שיזמה היא המועצות שברית @
החל והיטלר. ססאלין בין הניפורטם הסכם

 יורשי שהפאשישטים, אחרי באה זו טה
יס שלא הודיעו בפולין, ששלטו פילסודסקי

 ברית־המוע- עם משותפת הגנה לארגן כימו
ב שבאו ססאלין, גישושי היטלר. נגד צות ;

ה את הפתיעו מסחרית, משלחת אמצעות
לגמרי. נאצים
 לאתר היטלר את שיגע שמולוסוב ©
 כיום משגע הוא מאשר פהות לא מכן
בנובמ בברלין, בביקורו כרושצ׳וב. את
 המקובל הנוהג ימן מולוטוב סטה ,1940 בר

 היטלר היה בהן — היטלר עם בפגישות
 לומר לאיש נותן ולא הפסק, בלי מדבר
 של מטר היטלר על המטיר ־סוב מול מילה.

 בעקשנות עליהן וחזר מדוייקות שאלות
 להסיט ניסה הנדהם שהיטלר שעה יבשה,

 החלטתו את חיזקה זו פגישה הוזיכוח. את
 כפי ברית־המועצות, את לתקוף היטלר של

מכן. לאחר עשה שאומנם /
 מסרו הבריטים וגם האמריקאים שגם @

היום את מראש חודשיים לברית־המועצות

 אך לקח. שוס מסיק אינו שיירר הלקח?
הידו באימרתו זה ספר לסכם היה אפשר

 שאנו היחיד ״הדבר הארס: לידל של עה
לומ אני שאין הוא ההיסטוריה מן לומדים

ההיסטוריה.״ מן מאומה דים

שירים
חוזר קזמון
; הפר חיים (מאת למנגינות מדים

 המלים ספר הוא עמי) 139 עמיקם, הוצאת
בישראל. ביותר המושרות

 כבי■ ארצד, שהגיע ),36( פולין יליד הצבר
 הראשונות חייו שנות את בילה ,11 בגיל

ב אלא הקטנה, תל־אביב של בחולות לא
 את חיבר העולים במחנות הקמנה. רעננה

 ת, הראשונ למנגינות הראשונות המילים
 היו והמנגינות ״אופרטות״ למלים קראו או

גנובות.
 זמן לו השאיר לא באילת־השחר הפלמ״ח

 התקופה של החוזר הפזמון לשירה. רב
 חפר, עברית. מדינה חפשית, עליה היה

הטו־ בחולייה היה פיינר, הימים באותם

״ )19:;:5( ס.א. ואנשי יהודי
מיליון 2.5־1 דם

רוסיה. על הגרמנית ההתקפה של המדוייק
 משוכללים, כה היו ההדדיים שרותי־הריגול

ל במוסקבה הגרמני הנספח הודיע כי עד
 לסטאלין אמר הבריטי השגריר כי אדוניו

 ביוני. 22ב־ תפרוץ הגרמנית שההתקפה
 בדבר הנוגעים מכל היחיד הגרמני, הנספח

 כי שלו לדו״ח הוסיף הסוד, את ידע שלא
אבסורד״. שזה ״ברור

 של העיקרי הלקח אינסופי. טימטוס
 גדול, אדם היה לא שהיטלר הוא הספר
 סידרת קטנים. אנשים היו מתחריו שכל אלא

עש בהריגת שהסתיימו הטימטום, מעשי
 לאומים, תריסר של ובנות בנים מיליוני רות

תיאמן. לא כמעט
 המערב מעצמות אינסופית. רשימה זוהי
 שוחרת־ הגרמנית הרפובליקה מן שללו

למח נחפזו, אותן הזכויות כל את השלום
 הקומוניסטים היטלר. על להמטיר היום, רת

 בכמה הנאצים עם פעולה שיתפו הגרמניים
ל עזרו ובזאת מכריעות, נקודות־מיפנה

 אלא אותם, רק לא שהשמיד המישטר עליית
 העם רוב סובייטים. אזרחים מיליוני גם

 נגד האחרון הרגע עד שהצביע הגרמני,
 — נגדו להתאחד מסוגל היה לא היטלר,

 של מנהיג בעודו לשלטון היטלר עלה וכך
 את עודדו המערב מעצמות בלבד. מיעוט

 בנקל להפילו היה אפשר כשעוד היטלר,
 אזזילית תקיזה מתוך דמים, שפיכות ללא

 ברחה פולין ברית־המועצות. נגד שיפנה
 הפחת אל סובייטית עזרה של הפח מן
 את חתם סטאלין מחריד. נאצי כיבוש של

ב וגרם היטלר עם שלו המפורסם החיזה
 היה לא היטלר כי למלחמת־העולם, מישרין

 הלאה וכן עורפי. הובטח לולא להתקיף מעי
 ה־ עבור בדמם שילמו העמים הלאה. וכן

 מדינות בכל מנהיגיהם, של הנורא כשלון
אירופה.

 מ־ סובלינז המתרגם וגם חסחבר נס * ס
 של מספקת הבנה ללא סדי, מילולי תירנוס
 ה־ בשפת־הד־בור ■סיים, חגרסניח. חשפח

לגיהינום. בניגוד גן־העדן, פירושה גרמנית,

לשבוע נדארק

 ל־ ומסוריה מלבנון עולים שהעבירה רית
ארץ־ישראל.

 וגיוס באסירים טיפול היה כך אחר
 המלחמה. שהתחילה עד לפלמ״ח טירונים

 בצורה הפעם השירים, אל חזר פיינר חיים
 הצ׳יזבט־ בהקמת עסוק היה הוא ליגאלית,

 ביותר היעיל הנשק כלי — התוצאה רון.
ה התחמושת — השחרור מלחמת דור של

אזרחי. לנשק גם שהפכה קלה
לירו כולם עם חפר עלה המלחמה לאחר

 ההשמצות, דור אנשי היו ״בולם״ שלים.
עמום ביניהם: הידועים הקודש. מהרסי

 היה לחפר מנוסי. ודידי מקם יוד׳ל, קינן,
 הפלמ״ח. משורר נשאר הוא מיוחד. משהו

 התיאטרון, במועדון שיריו את כששרו גם
 של החובבים בימות על אותם כשהעלו גם

 תנועות־ במועדוני אותם שזייפו או הצבא,
 מ־ חפר של השירים אלה היו הנוער,

הצ׳יזבטרון.
 הוכיח החדש בספרו הדור. פלמונאי

 בנושאים רק לא פיינר. נשאר שהוא חפר
 לו שיש האישית בנגיעה בסגנון, גם אלא
ה ובליריות מעלה, הוא אותו נושא לכל

ה הליטוש בברק נעלמת שאינה עדינה
המהוקצעת. והחרמות מקצועי

 הצבאיות הלהקות שירי רק אינם השירים
 פיזמוני הם אלה היום. של והמועדונים

 ואנחנו חדור, מהנח״ל, ברזילי דינה הדור.
מהח המימשל, אור, והמימשל ירוק מבצל
 הפס הם — שירים רק יותר אינם מאם,
 הנוע! בפי הן ידועים למושגים מזמן כבר
מבוגרים. בפי והן

ה בידו עוטרו נאה, בספר יצאו השירים
 טעם וישאירו נבון, אריה של מוכשרת

המזמרים. כל בפי טוב

 טל- שהוכה יהודי עורן־דין : מלפנים י׳
 ונאלץ במשטרה התלונן פלוגות־הסער, ידי

 : השלט את נושא כשהוא ברחוב לצעוד
 מאחוריו במשטרה.״ עוד אתלונן לא ״לעולם
הס.א. אנשי הולכים

אר המלון מפו בטבריה ה
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1-9 ומשעה
ערב כל אמנותיות והופעות תזמורת
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 פעיל דאודורנט

 החדשית. להיגינד.
 וגרו־ ריחות מונע
 על שומר יים,

ר ש ו  העבודה, ב
ת נותן ו ח י ט  ב

. ומונע ת ו נ ב צ  ע
לשמוש. ופשוט נח

*
ופרפומריות בבתי־מרקחת הסברה עלון בקשי

ת רל הג א ב ד מד־ ק ת ש ה א ת כ ה ז לי ת ט ני כו מ ש פורד, ב מ  מ
ג ערב ה ח תי לו לו ם כ סף, ע צי! יו ר ק ת בצה־ל. צעי תנ מ  ל

ת לו ה כלו א ת. יכלו לא מזו נ ם לצפו ת מכרו ה ת א י נ כו מ  ה
קנו ה ו ל ש ה, ר ם כה היו די קי קו ז

ף ת ת ש ת ה רל הג ד מגן ב ם דו  1961 אדז
ם כי קו לזו ל חו :י

ת ניו כו ת מ ארו פז נו

שווי ל־׳ 175.000 של כולל ב
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