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■□ קורסים ועתה... ■ בעברית!!! מתקדמים מסחר
 הראשיים במקצועות יסודית הדרכה להגיש המכון עכשו יכול קפדנית, עבודת־הכנה של שנים לאחר

 עם בהתחשב במיוחד והוכנו ביותר ויעילים מעשיים הם החדשים הקורסים העברית. בשפה המסחר ,מדע של
 למתקדמים חשבונות הנהלת כלכלה, הקואופרטיבי, המשק חשבונות, (בקורת בארץ. הצבור וצרכי דרישת

ועוד). הכנסה מס
 ״הזדמנות המקצועי המדריך י של החדשה במהדורה נכללים וההשתלמות ההדרכה תכנית על מלאים פרטים

! חנם דורש לכל יישלח אשר במסחר״
: אל התלוש את שלח או — אלינו היום עוד פנה

למסחר הבריטי המכון
עם פעולה בשתוף

 המדריך את חינם לי לשלוח נא
 במסחר״ ״הזדמנויות החדש המקצועי

במקצוע קורסים על מלאים ופרטים
בירושלים והשכלה להוראה העברי המכון

 ירושלים 1259 ת.ד. 2 בן־יהודה רחוב
 תל־אביב 487 ת.ד. ,15 רוטשילד שד׳

ה 1474 ת.ד. 5 הבנקים רחוב פ י ח

 .. שמי
כתבתי

לבה
ת רו ק ת ע בי ה

 במכשיר יזכה התחרויות, 12 של תוצאות את נכונה המנחש
 תחרויות 11 תוצאות את נכונה המנחש פיליפס. מתוצרת רדיו
הזה. העולם על שנתי חינם במינוי יזכה

 תשובותיהם אשר לפותרים שבוע בכל ינתנו תנחומים פרסי
הנכון. לפתרון ביותר קרובות

 את העתק או התלוש, עם יחד המסומנת הטבלה את חתוך
 ו׳ יום עד אותם שלח הגזור, התלוש את אליה וצרף הטבלה
 תל־אביב. 136 ד. ת. הזה העולם למערכת בכלל) (ועד 13.3.53
 .13.3.53 יום עד דואר חותמת שישאו פתרונות יתקבלו
.3 מם׳ נחשון :לציין יש המעטפה על
3 נחשון תלוש

:הכתבת ...........:השם

תל־אביב נבחרת — נתניה נבחרת .1
ירושלים נבחרת — רחובות נבחרת .2
חיפה נבחרת — פתח־תקוה נבחרת .3

תיקו סנדרלנד — ליברפול .4
תיקו יונייטד מנצ׳סטר — בתלי .5

ניו־קסל ארסנל — ניוקסל .6
וונדררס בולטון וונדררס בולטון — סיסי סטוק .7
טוטנהם צ׳לסי — טוטנהם .8

תיקו צ׳רלטון — אלביון ווסטברומבויץ .9
בירמינגהם יונייטד שפילד — בירמינגהם .10

תיקו וילה אסטון — סיטי מנצ׳סטר .11
מיולסברו וולבס — מידלסברו .12

 של החשובות כדורגל תחרויות 12 להלן
 השם ובבריטניה. בישראל 14.3.53 השבת

ה הקבוצה את מציין קבוצה בכל הראשון
ביתית.
5 שורה בכל הריקה במשבצת ציין
(המא הראשונה שהקבוצה מנחש אתה אם
א׳. בתחרות־רשום תזכה רחת)
 (האור־ השניה שהקבוצה מנחש אתה אם
א׳. רשום — בתחרות תזכה רחת)
 בתיקו תסתיים שהתחרות מנחש אתה אם
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כא אריכא, יוסף הסופר הודה

 והסופרים הציירים מצב את סקר שר
אח במקצועות למחייתם העובדים

 יצירותינו את יוצרים ״כולנו : רים
 שני, וידוי הודה אחר !״ גנוב בזמן

 ״אני :מוסיקה על לדבר כשסרב
ה על להם דרך שפיל מאלה אחד
!״ אוזן

 ינקו, מארסל הצייר כשנתבקש
 את למסור מפאריס, מכבר לא שחזר

 וצייריו, הצרפתי הציור על רשמיו
 לקומוניזם: הנוטים הציירים על אמר
ב אך המציאות, את מעתיקים ״הם

 שלהם האמנות יותר. מתוקה צורה
 בונבוני־ של קופסאות לי מזכירה

״רות !
אי מלהתקיף גם נמנע לא יאנקו

 ייצר המודרני, הציור אלוהי של שית
 פיקאבו. פאבלו יונת־השלום,

 קר להיות מאד ״נוח :יאנקו העיר
 במכו היום כל כשמטיילים מוניסט

דה־לוקס.״ נית
מפא מכבר לא שחזר אחר אדם

 (ראו! מלבין כר דב המבקר ריס,
 יאנקו, של לדבריו הקשיב במדינה!),
מפוק דקדוק בעלת בעברית שנאמרו

 יאנקו ״כשדיבר :מלכין הודיע פק.
 פאריס ועל התרבות על האמנות, על

 הפך כי לרגע חששתי זכר, בלשון
 יאנקו כשדיבר אולם אנטיפמיניסט.

 נקבה. בלשון הכסף ועל הציור על
נרגעתי.״

המפורס הציירים על באופנסיבה
 מאשר יותר מלכין נרתע לא מים,

 קיים שלא להוכיח כשביקש יאנקו.
 ״אומרים :אמר יהודי, ציור בכלל

יהו צייר הוא שאגאל מארק כי
במוזי תמונתו את רואה כשאני די.
 אינני אך יהודי. שהוא בטוח אני און

 !״ צייר שהוא כלל בטוח
 השבוע לעצמו העמיד קשה תנאי

 כש־ שיף, ישורון המשטרה קצין
 7ש פורים בנשף להשתתף הוזמן

 אצליח ״אם : ענה ירושלים. משטרת
 רוצח את הנשף למועד עד לגלות
אבוא.״ לוין), (רחל הילדה

הבקורת נגד
 הותיק הבימה שחקן תקף כאשר
ה המבקר את כרטונוב יהושע
 על (הארץ) גמזו חיים תיאטרוני

 היהודי המחזה על השלילית בקורתו
 התפרץ לגולדפאדן, בנסיך מעשה

חרי במלים השיב הבמה, אל גמזו
ב סערה :התוצאה למחרפו. פות

מח לשני הנוכחים נחלקו בו אולם,
וח המבקרם חסידי — יריבים נות

 הנוכחים: אחד אמר המבוקרים, סידי
 ומרחיב מענין ויפה, טוב זה ״כל
השח לא ההצגה, לא אבל הדעת, את

 ראויים הביקורת שלא ובודאי קנים
 !״ הזה הרעש לסל

 ממטח השבוע שסבל אחר מבקר
 כנימין היה חצי־ביקורת, של כבד

ז, מו  של (הראשון) עוזי לשעבר ת
בא האמנותי. מבקרו כיום הארץ,
 בה תל־אביביים, ציירים של סיפה

ה חוסר על חריפה ביקורת נמתחה
 קם הארץ, בעתוני הרצינית ביקורת

 כמה קרא ממבקרי־המבקרים, אחד
 שעוררו תמוז, של מכתבה קטעים
 ״כל : הנואם אמר באולם. חיוכים

 הוא תמוז על לאמר יכול אני אשר
 גם ממנו, טובים מבקרים כשאין —

״מבקר הוא !
 לא הציירים של העידוד קריאות

לדעתם. ביחס ספק השאירו

הגרמני□ בעד
 פראנץ הפריח עולמית סנסציה

הגר האציל פץ־פאפן, (״השועל״)
 היטלר, של סגנו שהפך השמרני מני
 ציצרו של הריגול פרשת גיבור היה

 של פושעי־המלחמה במשפט וזוכה
 עלי התורכי הגנרל ידידו, :נירנברג

של דעתו היתה מה לו ספר פואד,
אודיאנוב איליץ־ ודאדימיר

דב .1921 בשנת הגרמנים על (לנין)
 עם הם ״הגרמנים :לנין של ריו

 יותר בהרבה והם עקרונות, בעל
 מהרו- עולמית למהפכה מתאימים

 מאד. רב זמן יימשך ששכנועם סים,
ה עקרונות את הגרמנים כשיקבלו

מ מיפקדתי את אעביר בולשביזם
״לברלין מוסקבה !


