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ללא לאירופה תצא אל
 החדש המדריר

באירופה לתייר
כוככי סימה של

 חדשה מהדורה
 ומעודכנת מהודרת

 גם הכוללת
סקנדינביה את

היש לתייר במיוחד וכתוב ערוך
 נמכרו ספרים 10,000 מעל ! ראלי

!הקודמות מהמהדורות
 מפורטות טיולים תכניות כולל
בע רק ולא המדינות רחבי בבל
 ועצות כתובות הראשיות. רים

 מפות תקציב, לכל מותאמות
שפות. 4ב־ קצר ומילון ותמונות

 — באירופה ישראלי כל בידי
החדש״ ״המדריך

 בע״מ אחיאסף ספרים הוצאת
13 הנשיא יוסף תל־אביב,

י ו נ  — המ
 קיבלת

חשבונן,
 פרע נא

בהקדם. אותו

 הופעל ״לוד״ לסיגריות בביח״ר
 בארץ החדיש התערובת מתקן

בטעם זהות סיגריות מיליון ו של תכולה עם
במודר ההשקעה של הראשון השלב הושלם זו ציוד מערכת הפעלת עם

 ע״י שאושרה ל״י 575,000.— בסך ״לוד״ לסיגריות ביח״ר של ניזציה
העובדים. חברת

 19 במשך שמריו. על יותר לקפוא מוכן אינו ״לוד״ שביח״ר מסתבר
 החרושת, בית בתחילה. טובות שנים לכמה מחוץ המפעל, התלבט שנים

 עזבוהו. חבריו נכשל, משוחררים, קצינים ע״י בקואופרטיב תחילה שהוקם
 שנתיים לפני הצלחה, ללא אך רגילו, על להקימו ניסה הקואופרציה מרכז
 הוצאתו לשם העובדים חברת של ההשקעות קרן לידיה אותו נטלה,

 אמיץ־לב ר. אופיר, ג. והי׳ה המפעל כמנכ״ל נתמנה צמחי י. מר למרחב.
 חיוביות: תוצאות לסכם ניחן וכעת הנהלה, כחברי מונו גבע ואריה
הו ובאריזה וחדשה נאה בצורה מעולה, באיכות סיגריות לשוק יוצאו
 לייצור. טבק של כפולה כמעט צריכה הבאה: לשנה התחזית למת.
 ״נובלס״ כגון: סיגריות של שונים סוגים מייצר בלוד החרושת בית

 6 כנסת כנסת, בן־חור, מיראז׳, וירג׳יניה, סיגריות שהן פילטר-/ ו״נובלס
 האוב־ בקרב האחרונה השנה בחצי היטב נקלטה פילטר נובלס וסילון.
 במכירת ירידה חלה כי הוכח בעליה. הן שלה והמכירות הערבית לוסיה

 עם בקופסא ארוזות יקרות סיגריות במכירת ועליה פילטר ללא סיגריות
 סיגריות למכירה בלוד המפעל יוציא הקרובים בימים מכסה־סובב.

 החפיסה. ל״י 1.25 ובמחיר יותר ארוכה חדישה, בקופסא
 בתעשית שנה 48 של נסיון בעל מומחה מחו״ל המפעל הביא כך לשם

 ביהח״ה מומחי עם בשיתוף זה בינלאומי מומחה האירופאיות. הסיגריות
 לגמרי, חדשה ארומה בעלת פילטר לסיגרית חדשה תערובת רעת הכין

פילטר״. ״כנסת לשוק: השבוע שהוצאה
 הפשוטה. הסיגריה של רגליה את דוחקת הפילטר סיגרית כי ספק אין

 וסילון. 6 כנסת כנסת, כגון מקובלות סיגריות ממכירת זאת לראות ניתן
 שישנו סימניים אין עדיין אך והאריזה הצורה שונתה אלה בסיגריות

 היה לא פילטר, סיגריות לעשן יעברו המעשנים כל אם בביקוש. שיפור
 ישנם עדיין כי הוכח אמנם כאלה. סיגריות של מלא לייצור לעבור מנוס
 מספרם אך פילטר, ללא ״סיגריות־של־גברים״, לעשן המעדיפים רבים

האפ כל את בודק לוד לסיגריות החרושת בית והולך. יורד אלה של
 ריווח. לו שיביא הבאה, בשנה מלא לייצור להגיע מתכונן והוא שרויות,
 לייצר — המעשנים דרישת עם בהצלחה להתמודד עתה מוכן המפעל

 ומקובלת מודרנית ובאריזה מעולה בטיב שיידרשו, כמה פילטר סיגריות
הכל. על

ספרים
תיעזד

הרוגים שמאחרי האנשים
ח ש ד א ק פ מ הו אורן; אורי (מאת ה

 מל- על שנכתבו הספרים בגל ביתן). צאת
 כמה בולטים ומיבצעיה חמת־ששת־הימים

ה בודדים, כרכים
 בקרבות לא עוסקים

ב לא באנשים, אלא
בעצב. אם כי רהב׳

 הוא המפקד אשת
ה הספרים מן אחד
ב לא בעצם, ללו.

 אינו הספר כי דיוק:
במלח לרוב, עוסק,

ב אלא ממש, מה
 — שלאחריה שנה
 קרבות, של שנה

וכוננות. פורענויות
מו ש ב ד קר* חו

רשי 43 בקובץ כי.
 סיפורי יש לסירוגין. המוגשים וסיפורים, מות
ה ״מפקד או בחורים״, ״אחרי, כמו קרב

סיפו ויש בגיבורי־החיל; העוסקים סיירת״,
 בציפייה העוסק — ״שכר־האימה״ כמו רים
שבאונייה. משפחות־החללים של

 הוא זאת לעומת סופר. אינו אורן אורי
 מה את ממש החש מוכשר, עיתונאי־רגש

 המוכן הקורא, בפני פותח הוא כותב. שהוא
 המצב על הסיפורים את לקבל הכי בלאו

 דלתות־ההחרשמות את — באהדה והמלחמה
 תחבושת־קרב: בשדה פותח שחובש כמו
עצור. כאב עם אך בעיות, בלי בסוחר״ ביד

יותר נכון או סיפורי־מלחמה שאוהב מי
 את יאהוב — למלחמות מסביב סיפורים —

 או בקרב, מישהו ששיכל ומי הזה. הספר
 לשמחה או אסון שלאחר לציפייה שותף היה

 אורי של לסיפרו יתייחס — ניצחון שלאחר
מוצדקת. באהדה אורן

נשים
שבחן הגיח
אשמן־ שושנה (מאת הנעורים כנות

פרו לדפוס: הביא ת״א; יבנה, הוצאת שגב;
 עיתונאית היתד, שגב שושנה אשמן). פסור

 את שקיפחה לתאונה עד ימיה, כל ואשד,.
 רוכמן, גיורא שלה, הצלם של חייו ואת חייה

 בכתיבה עסקה היא
נשית.

 ר סיפוריה קובץ
 שנ׳אסף רשימותיה,

ה אביה, בידי כאן
 הוא אשמן, פרופסור

 של אופיינית דוגמה
 עם אשד, שי פועלה

שם־ ועם ענק,־ לב
בלתי־מרו־ חת־חיים

סנת.
ב למצוא המנסה

יצירות־מופת, קובץ
 אבל מאוכזב. ייצא

 בהנאה שזוכרת מי
 כפי שושנה, שי הנהדרים״ ״הקישקושים את

 הקבועות, מקוראותיה אחת פעם שהגדירה
 עם זו אחרונה פגישה על לרח־חה תנשום

— וקלילה אקטואלית להיות שידעה אשה
מרושעת. לא לעולם אך

שירה
השפה עם התעקשות

 הוצאת שימל, הארולד (מאת השירים
 שמי־-הראשונה הפעם אולי זוהי דאט). גט

 יותר; נכון או — ספר־שירים כתב שהו
אחת ומחולקת ארוכה פואימד, שהוא קובץ

העברית. השפה על —
ב לאנגלית מרצה שימל, להארולד ויש

מוכ אמריקאי ומשורר ירושלים אוניברסיטת
ל שירי־אהבה לכתוב טובות סיבות שר׳

 בד, הארץ של השפה עם מאבקו עברית:
המרכזיים. המומנטים אחד עבורו, היא, בחר,

ו בחו״ל שירה קובץ שפירסם שימל,
ש כותבי־אנגלית משוררים בקובץ השתתף

 לעובדה הזמן כל מודע היה בארץ הופיע
 דוברי שאינם לאנשים בחוץ, כותב שהוא
שמסביבו. השפה
 יותר טוב — באנגלית לכתוב היטיב הוא
 ואף- בעברית. שעה, לפי כותב, הוא מאשר

 צעירים ישראליים משוררים כמו על־פי־כן,
 הקשה. בדרך פקוחות בעיניים בחר לפניו, .

 עצמה, בזכות וכיצירה כניסוי, זו, מבחינה
וניצחון. הישג השירים מהווים

1615 הזר, העולם


