
אנשים
לפלמ״ח חשמל

 זלמן שלמה גרמניה, יוצא העסקים איש
קן,  .82 בגיל שנים שמונה לפני נפטר שו
 הקדיש להולדתו, תשעים במלואת השבוע,

ם הארץ, ובעל עורך מבניו, אחד לו שו ר  ג
קן, ש מילה 5000 של אזכרה מאמר שו

 עוד. אראה לא כמוהו הכותרת תחת הופיע
 על הבן בזכרונות המעניינים הגילויים אחד
 עצמאי להיות כך כל רצה האב הדגול: האב

 ל־ יצלח שלא חשש נעוריו בשחר שכאשר
 בשרשרת מכן, לאחר התעשר, (בו מיסחר
 שול- להיות מוכן היד■ שלו) הכל־בו חנויות

 עצמו. ברשות לעמוד ובלבד למסגר ייה
 הוד הוא אמנם האב: שוקן על אחר גילוי #
 מלחמת־ מימי עוד עגנץ לש״י וסייע ידד

 בגרמניה, נתקע כשעגנון הראשונה, העולם
 ושד,ש־ באמת שוקן על האהוב הסופר אבל
 פון■ וולפגנג היה מכל יותר עליו פיע

 מקריא שוקן היה יצירותיו שאת גיתד!
 חודשים כמה עוד בטייפ ומקליט לעצמו

יש דיוזח אחרים זכרונות על • מותו. לפני
 בירושלים, ציון קולנוע בעל גוט, ראל

 עוזי אלון? את מיקרה בדרך פגש עת
 עסקי עם ציון קולנוע של קשריו נרקיס.

שהתגלתה הפצצה הטמנת לפני נולדו בטחון

כפעולה הנוראיים״ ״הנמרים
משולשת מסקנה ירושלמית, מלאכה ירדני, טנק

 הקבוע המנצח את בתל־אביב חגיגית תוכנית
 רונלי־ריקלים. שלום התזמורת, של

 בתוכנייה התזמורת ציינה בטחון ליתר אבל
 ההנהלה ״אין קיי ינצח עליו החלק שעל

 צירוף של נוספת דוגמה • אחראית״.
 הנוראי. הנמר להקת היא ואומנות צבא

 ירדני טנק של ־,שם היה המקורי הנמר
 נכנס מאז .1947 בקיץ שבה צד,״ל שגדוד
 הצנחנים וכאשר צד,״ל של ללכסיקון המושג

או הגדיר בירושלים המלאכה את השלימו
 נוראים. כנמרים גור, מוטה מפקדם, תם
 שחקנים שלושה בעיני חן מצא כך כל זד,

 החליטו שהם החיפאי התיאטרון של לשעבר
ה בידור. להקת ולהקים השם את ליטול

 פעם שלמד ,24 גילת, מרטין הם שלושה
 טנק: מפקד היה בצד,״ל אבל כינור, על לנגן
וב חזן של בנו שהוא ,22 אילץ, גדי
 שגדל ליטני, ודני בחיל־הים שרת צד,״ל

בחיל־ד,תותחנים. ושרת בקיבוץ

הגנ כאשר ,1948ב־ זה היה מועד. בעוד
 של לסדנה חשמל סיפק ציון של רטור

 לעיר הפריצה ערב הנשק את לתקן הפלמ״ח
 אחד היה הפלמ״ח גדוד מפקד העתיקה.

נרקיס. עוזי
החזן בן

 באמת. נכבד במנצח זכתה הגדנ״ע תזמורת
ו, של בחלק להחליף שהחליט קיי, דני זהו

ע פסוקי ס ש ה
 נאצר של ״הפופולאריות :האמריקאי,,ניוזוויק״ החדשות שבועון •
קודר.״ נוף פני על במלואו הירח כמו במצריים זורחת עדיין
 פימת את לקטוף עכשיו ״רבים'מנסים רוזנפלד: שלום העיתונאי •

 לאחר צמח עליו העץ, של מצילו פחדו המלחמה לפני אשר אותם גם הנצחון,
הפרי.״ מכן

בלבן המניס 10 ות1ום1 טלם
 מיטב את העברי, הקורא שוב, לך מציעה מזרחי, מ. ספרים הוצאת

 תקבל רומנים 10 של במחיר חטוב״. הספר ״מועדון של הרומנים
 בעולם ביותר הנקראים הרומנים מבין פאר, ויצירות רומנים 12

 העולמית. הספרות בימת על נצחי שם להם שקנו )£8£5׳ (£££££$
 הרואים חדשים ספרים רובם ספר. 50כ- ובה רשימה בזה לך מוצעת

בריבוע x סימון ע״י מהם 10 בחר העברית. בשפה לראשונה אור

הפרסי□ ...ואדה
ם. שניים לן בחר ה  ערן מ

ם 2 של הפרס ך ספרי תו  מ
ל״י. ו4כ־ זו רשימה

וואלס א. - צ׳פמן דו״ח □

מונסאראט ג. — האכזר הים □
ירבי פרנק - הגאווה טירת □

טראוזר רוברט — הרצח משפט □

האנטר אח־אן — כמחכוא אהכה □

- התשוקה מורשת □
וויילדר רוברט

רובינם הרולד — השאפתנים □

גולון סרג׳יאן — אנג׳ליק □

גולון סרג׳יאן - והמלך אנג׳ליק □

קרונין י. א. - אהכות שלוש □

אוד,רד, ג׳והן — א׳ אשליות □

אוד,רה ג׳והן — ב׳ אשליות □

אוד,רה ג׳והן — החיים סערת □
- א׳ אהכה כמערכולת □

ווק הרמן
- ב׳ אהכה כמערבולת □

ווק הרמן
רובינס הרולד — זר אהכת □

סאבאג׳ מילדראד — פאריש □

- הפמנרים זעקת □
מוסלי וזילארד

ם ברפת עדי שמחה מו - ל

חו ונחיוחו. ־ הרומזיט 50 ושימת וגה□ 10 נ
□ פטרקן ג׳וליה — במבחן אהבה □
□ - בשנחאי אהבה □
□ דקוברה מורים

ירבי פרנק - האמיצים אחוזת □
□ - טייס של אהבותיו □
□ פראט תיאודור
□ האבר, האנס — וכתה אילונה □

קולדודל טיילור — הפלדה איש □
□ מונסאראם נ. — קוסטלו אסתר □
□ האבר, האנס — אילונה □
□ ריינולדם קונטין — סאטן וילי אני □
□ - האהבה פנתה אנה

רובינס הרולד
□

□ בוק ס. פרל - הנשים ביתן □□ — הקנאה כצבת
ויליאמס בן־אמם

□
□ - התשוקה כצבת □□ פראט תיאודור
□ סטוארט יאן — נועזת בשליחות □
□

סויין האן — האהבה גבעת □
- ים במצולות דו־קרב

מקלין א.
□

□ - א׳ אשה של דרכה □□ קולדוול טיילור

□
- ב׳ אשה של דרכה □

קולחזל טיילור
□ - כוכב ללא האיש □
□ רובינס הרולד
□ - כקסבי לבית הכנות □
□ רוזמונד מ.

באום ויקי - הגורלית הטיסה □
□ - לחיים המאבק

גאלנטי ארבי פרנסס
□

□ - הגורלית המבחנה
ססיוארם יאן

□

□ קרוניז א.י. ■י- המצודה □

- האחרונה הפרידה
מוריאה דה ד.

שפירא ליונל - ביוני הששה

מטאליוס ג.
 בריין ג׳והן — בצמרת חיים

 פרבר עדנה — גדול כה
- ההרפתקן כיסופי

וזלטארי מיקה
שאו אירווינג — קראץ לוטי

סלוטר פרנק

זולה אמיל — ננה

סלוטר פרנק
- החיים סימטאות

רובינם הרולד

 מייסון ר.
קרונין י. א.

 מוריאה דד. דפנה — אהבה רוח
- אהבתך את לי תני

ג׳רום ויידמו

מקלין א.

דודמונטפן קסאודה

תאריך:..

מזרחי מ. ספרים הוצאת לכב׳
621561 טל. ת״א, ,67 לוינסקי רח׳
 הסדרות את אצלכם בזד, מזמין ד,ח״מ אני

 כדלהלן: מחקתי•) שלא בשורות הרשומות
:ספרים 2

הימים ששת מלחמת על וספר אלבום
תשלום
חדשי | ראשון יתרה 1תשלום המחיר

ל״י5- י ל״ 30.— | ל״י 8.— ל״י 38—

רומנים 10
תשלום ללא רומנים 2 פרט ונוסף

ל״י 5.— ל״י 40— 1 ל״י 8.— ל״י 48.—
מוזמן. הבלתי את למחוק נא •

הספרים מחיר ס״ה את לכב׳ לשלם מתחייב הנני
בהתאם ל״י........................ כנ״ל שהזמנתי

מצו התשלומים, בטבלת המפורטים לתנאים
בסך בשיק/המחאת־דואר מקדמה בזה רפת

התחייבות עצמי על מקבל הנני ל״י.............
הת שטר בה תראו כי ומבקש במלואה זו

 לפני רושם אני ממנו. הנובע כל על חייבות
 את בדואר לי לשלוח מתחייבים הנכם כי

 זו במודעה המפורט לפי שהזמנתי הספרים
 במש־ זו הזמנה קבלת מתאריך יום 31 תוך

ומעלה). 18 מגיל לחתום רשאים רדכם.
פרטי. ......................משפחה: שם

...........................המלאה: הכתובת

ביתך.. בקרבת מרכזי מקום ציין

ת.ז.: .....1...................חתימה:

ט מ ם 12 ו ם רומני מי ס מפוו
ה ל׳׳י 8 שלח מ קד  ותקבל מ
ם 12 כל את לביתך. הספרי

בתשלו ל״י. 48 הרומנים 10 מחיר
 ל״י 5 השאר מקדמה, ל״י 8 מים:

תשלומים. 8ב- לחודש

 ספרים 2 צורה באותה בחר לכך בנוסף שבחרת. ספר בל שליד
 לך יישלחו זו מרשימה שתבחר הספרים 2 הפרסים. רשימת מתוך
שבתח התלוש את מלא שרכשת. הרומנים 10 עם יחד חינם, כפרס
כמק ל״י 8 ע״ס צ׳ק בצירוף כולו, העמוד את ושלח העמוד תית
שבחרת. הספרים 12 את בבת-אחת לביתך ותקבל דמה




