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קו א פרנ ר א ס א פ
ישראל (נזאת ברלין עד ממאדריד

 כבר ),טס 303 הנזזזבר; הוצאת צנטנר;
 וגואדל" גרנקה היו מאז שנים שלושים עברו
 לא פאסאראן* נו הסיסמה בחדשות. הארה
 הספרדית הרפובליקה למגיני הרבה עזרה

הקו. כל לאורך ניצח ופרנקו
 שלוש כמעט כידוע, לו, לקח זאת בכל זה
 וסוסו־ היטלר של העזרה מלוא ואת שנים
 צבא רק לא עמד פרנקו למול כי ליני.

 מתנדבים אלף 40 גם אלא הרפובליקה
הבינלאו הבריגדות אנשי תבל, קצות מכל

ספרד. לעזרת שחשו מיות,
המת בין חשובה:״ יותר ״חניתא

 כמה (כולל ארצישראלים 400 בלטו נדבים
מתנדבות, אחיות

 ערביים פועלים שני
ארמ פועלים ושני
הארציש־ רוב נים).

ה חברי היו ראלים
 הקומוניסטית מפלגה
באו אסורה שהיתר,

בארץ. ימים תם
 אפילו מהם כמה

ה על־ידי שוחררו
מ־ הבריטית בולשת

ו ביפו בתי־הסוהר
ב וצויידו ירושלים
וכרטיסי־ דרכונים

ובל־ לספרד נסיעה
הארץ. את שיעזבו בד

 פחות היו אחרות פועלים מפלגות חברי
המתנד בין כי (אם לספרד לצאת להוטים

 השומר איילת־השחר). חבר גם נמצא בים
 מ־ חשובה ״הניתא כי סבר למשל, הצעיר

 מקורי הסבר היה מפא״י לאנשי מאדריד״.
 כדי — לספרד לצאת אסור מדוע באמת

 אחר אבותינו שגזרו החרם על לעבור לא
 ליהודים אסור לפיו ,1492 ספרד גירוש
ספרד. אדמת על לדרוך

 צג- ישראל זקופה׳״ בקומה ״למות
 הבינלאומית, בבריגדה רב־סמל היה טנר

 את זכרונותיו בספר והעלה בקרב נפצע
ה האזרחים מלחמת של האיומים הימים

 בספרד החופש שוחרי ניסו בה ספרדית,
 ״מוטב פאסיונאריה לה אימרת אחרי לקיים
הבר על למות מאשר זקופה בקומה למות

כיים״.

ב משיגי□ ב־צד ל טד• ח
ד י ד  גולגותא; הוצאת עומר; דן (מאת ב

 נודד, ירושלמי הוא הספר גיבור עס׳) 143
 לו ושיש בטרבליינקה נשרפה שלו שהדודה
 אלף (״עשיתי מעניינים אישיים זכרונות

 פיפי פעמים וארבע עשרים מאות שלוש
במיטה!״).
ב מסע־נידודים אחרי לוהט. גנעדן

 אוסף עם ארצה הירושלמי חוזר אירופה
גרמנ ודוגמנית משומשים אמצעי־מניעה של
 מלוכסנות, עיניים כהה, שיער בעלת יה,

ובעי חלבי פרצוף
 לוהט ״מעדן קר,
רגליה״. בין

 ממשיכים בארץ
 הד בימות השניים
 לפי שלהם, אופים

 פתחו בה המתכונת
 בים־ה־ המסע בעת

 חיפה. בואכה תיכון
 כדי תוך מתבצע זה

 של פוסק בלתי זרם
ו זכרונות שברי
 באמו־ הבאות מלים

ר ה■ (״המלך סיאציה מ  עו
דויד הפליץ! בריטי

 חיי־ על דעתך מה וקיים! חי ישראל מלך
מס שמנים התולים האפרוחים? של המין

 בובר!״) מרטין של ביתו ליד תובבים
רמת־ יליד עומר, מלאה. שליטה

 הקודמת, ביצירתו שהתפרסם ,26 בן גן
ה שיטת את המציא לא בג׳ינס, אלוהים
 שולט הוא אך משתמש, הוא בה כתיבה

מלאה. שליטה בה
ה מילות כל על החזרות אלפי בין
 גם דוחס הוא האפשריות וההפרשה בעילה

שוכ ש״הנשים זה כגון חידושים מיני כל
 שדיהן את למלא על־מנת החלבנים עם בות
טרי״. חלב עם

יעבור! לא (הפאשיזס) בספרדית: *

צנטנר

חר רטוב שיער על להשתמש א החפיפה ל

״אלכסנדר״
 מספרה וצרכי תמרוקים

ומכונות) (ציוד
ת מכירה טונו סי ם ב חידי ולי

 בביש ליד תל-אביב ,4 מם׳ הנגב לרחוב עכר
מרכזית) (תחנה תקוה פתח
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 אודן בת ני הידעת
ך ללא •סבון הוא בו  ס

 מנקה המסבן,
זעה.״ו ומרחיק

 השופע והקצף הטבע• האורנים ריח
 החום את ממך יפיגו אודו, בת של

טובה הדגשה לך ויעניק!

מים בימים  השתחררי מסוי
טמפוני בעזרת נעימות מאי

א ה נ די
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ת חב׳ :המפיצים י ר ו בע״נז נ

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

מאת
 זידמן מרדכי הד״ר

 רשפים. הוצאת
 בחנויות למכירה
הגדולות הספרים
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חשבונך,
 פרע נא
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