
הופיעו: עתה זה

 מספרות מבחר
ל ו □ הע

ביס. במהדורת
החטא שדרות •
בצפון אהבה •
הגג בעליה החדר •

אחרונה הרפתקה •
בסודאן פגישה •

הנשים ביתן •
לזכרון לילה •

רומא בסמטאות •
המסתורי הגבר •

פלאמינוה מרחוב הנערה •
החושים בסערת

 שזכו הרומנים
עולמי סדר״ ל״כסט

•

צינקוגרפיה
רינדזתסקי י.

 חל-אביב 6 הקישון רח׳
 66548 טלפון

•

ת קו־רשת־צבעים גלופו

ת י ר ב ח ס  מ
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33 אלנבי רח׳ ת״א,

מחדש נפתח
 מנהלתיים שינויים אוזרי

של היחידה ובהנהלתה

ארפריכט אלזזז
מוזמנות הנכן

אופנה לתצוגת
 אקסקלוסיביות דוגמאות של

 פעמיים 19.5.1954 עד שתמשך
 — לפנה״צ 11—12( :ביום

אחה״צ). 4.30—5.30

! הנכבדות לקוחותי לב לתשומת
שלי הסלון את העברתי

 שינוי כל וללא המלא בהיקפו
33 אלנבי .ת״א, ,בוש״, לבימ״ס
 פניכן את להקביל אשמח

ה ו ל אוביר־כט א

רצונם. לשכיעות לקוחותינו אתשנה׳ 30
11M ם שי וכבוד. שבח לנו אומרת זו הדדית נאמנות סלבי

ן ע ן ב ל  בגדים של הגדול המבחר בתפירה, נסיוננו ךן3י ב
דרכנו. ציוני האריג, וטיב המידה ולפי מוכנים

ו מ ד ק ת ת

J ל ה  D 1 ש D 6 בנימין נחלת רה א, ת ן

 משתלם. מרחוק, גם בקור,
*בריס ג־ב\ד■ מפחד ית3

בארץ־ישראל העברים העובדים של הכללית ההסתדרות

 ולחינוך לתרבות המרכז
 ככתב לדישבלה ישראלי מכון

סר ש המו ח ת ל מו ד מ , צ ת ע
 נבחנו המכון מתלמידי 1500מ־ למעלה

 והבגרות המוקדמות בבחינות בה עד
הס של ובבחינות החינוך, משרד של

ה אלה, תלמידים הפקידים. תדרות
 הת<ננו הארץ, רחבי בכל מפוזרים
 לימוד. ת בכית! לבקר מבלי לבחינות

 הצבא■ במחנות בבתיהם, למדו הם
 שעורי לפי — בבתי־חולים באניות,

המכון. של ההדרכה
□ י ד ו מ י ל

 המורים טובי ע״י הוכנו המכון שעורי
ל הפקולטה מהאוניברסיטה, ; בארץ

 שיטת ובו׳. רופין, סד מ, חקלאות,
 לומד לכל מאפשרת בכתב הלימודים
 האינדיבידואלים׳ תנאיו לפי להתקדם

 המודים חבי מזורז. או איטי בקצב
השעו תיקוני ע״י הלומד את מדריך

אפ קיימת כן הסברים. ותוספת רים
המורים. עם אישיות לפגישות שרות

׳ י נ ו כ י □ ת
 המוקדמות בבחינות הנדרש הלימוד חומר כל את מקיפים זו במחלקה השעורים

החינוך משרד של והבגרות
 וביאולוגית ריאלית ספרותית,, :במגמות

ת ו ע ו צ ק ׳ מ י נ כ □ ט
 — המקצועי והאיגוד מקצועי, לחינוך מהלקה — העבודה משרד עם בשיתוף

מקצועית. להכשרה מדור

י ע ד ת מ ו א ל ק ח ה
רופין מוסד — לחקלאות המדרשה עם בשיתוף

ושפות פקידות . גבוהים לימודים
הסתדרות מרכז עם בשיתוף העם להשכלת המרכז עם ף בשית!

הפקידים. ן העברית. האוניברסיטה שליד

ת נ: ה ו ת 1 ״1 נ a י ט □ 1 ח
 התיכונית: במחלקה

:לטכנאות במחלקה

לחקלאות במחלקה

 והתרבות החינוך משרד קרן מתוך סטיפנדיות
 ולחינוך. לתרבות והמרכז

 האגוד מהקצבות — הנרשמים לכל הנחה 10%
המקצועי.

 מהקצבת — הקורסים לגומרי יוחזרו 35%
העבודה. משרד
זאת. לעונה הנרשמים לכל הנחה 25%

לחיילים הנחות
מטכל/אכא עם מיוחד הסכם לפי

ש־ לכל חנם לימודים תכנית הכתובת דפי דור
 373 ד. ת. תל־אכיב, בכתב, להשכלה ישראלי מבון

:והדרכה התייעצות
תל-אביב

1 יי•*1*! רוייי• 1 c
חיפהירושלים

ל כ ם מ ל ו ע ה

?,ס
תשריש׳ האדבו

 היפה הוילה את הקיפו בג׳נבה הסקרנים
 סקרנים האמריקאי. דאלס, פוסטר שוכן בה

 של דמותו אחרי עקבו יותר עוד רבים
 שפונתה בטירה שנעלם מולוטוב, ויאצ׳סלב

 האיש אולם בעלה. על־ידי רצון) (באי
 בג׳נבד, ביותר הרבה הסקרנות את שעורר

הרא הפעם זו שהופיע השלישי, האדם היה
הגדולים. בין שונה

 שנפל האדם ופילוסופיה. עשן יין,
הפרול של השניה המולדת את לייצג בחלקו
 בניגוד פרולטרי. מלהיות מאד רחוק טריון
 בעל״אחוזות של בנו טסה״טונג, למאו

ה במחוז שחונך כפרי, ומלוה״כסף קטן
ואצ עתיקה למשפחה נצר הנהו צ׳ו נידח,

 צ׳ו מרד״האיכרים. את ביטא מאו לה.
 שגדלה הסינית, האינטליגנציה מרד את סימל

לפי נדחקה קונפוציוס, של תורתו ברכי על
הקודם. הרקוב במשטר נה

וחוד רחבות עיניים בעל צפוני סיני
 נעימה ואישיות חייל של זקופה קומה רות,

 אותו אולם הרבים. למבקריו נראה כך —
 הזב־ בספר הברזל״ ״איש לתואר זכה אדם

 השתתף ביותר, הטוב חברו של רונות
 הארוך״ ״המיצעד את תיכנן קרבות׳ במאות

 זקן ומגודל כגפרור רזה היה *, מאו של
פרוע. ג׳ינג׳י
 ב־ן מאשר יותר גדול ניגוד לתאר קשה

 לבלות לעשן, לשתות, אוהב מאו וצ׳ו. מאו
 ושירה. פילוסופיה על בשיחות שלם לילה

 קום. משכים שותה, ואינו מעשן אינו צ׳ו
 איש הוא צ׳ו התיאוריה. איש הוא מאו

הביצוע.
 צ'ו של אביו צעירה. סטודנטית

 לאומני סיני סוחר, שהפך נמוך פקיד היה
שד,ש הזרים את באי״הצלחתו שהאשים

הקומו המפלגה בייסוד מאו, בשם אחי׳
בשאנחיי. הסינית ניסטית

 הביתד, בחזרו בשנחאיי. אפתעה
 בשיח־ שרצו הכוחות כל כי אן־ליי צ׳ו מצא
 שיתפו כאחד, והשמאל הימין אנשי סין׳ רור

הת את הדריכו סובייטיים יועצים פעולה.
 ומיני צבאית אקדמיה הקימו הם ניעה•

 קיי״שק. צ׳יאנג בשם חדש איש למפקדה
סגנו. הפך אן־ליי צ'ו

 היה לא באקדמיה ו צ׳ שהשקיע הזמן
 שורד, ואירגן הדריך הכיר, שם מבוזבז•

 לא שההדרכה נראה צעירים. מפקדים של
 אלד. גנרלים מעוררים כיום כי רעה, היתה
והצר האמריקאים המצביאים בלב כבוד

 — העממית סין למצביאי הפכו הם כי פתים•
 מערי־ הם המדינה. של העיקריים ולש;יטיה

 נאמנים הם אולם מרחוק. מאו׳ את צים
מקרוב. לצ׳ו,

המ הצבא בראש קיי״שק צ׳יאנג כשעלה
 להסתנן צ׳ו את ביקש שאנחיי, על אוחד

 הצליח צ׳ו פועלים. של מרד לארגן העירה,
 בוא לפני עוד השתחררה העיר — מאד

 צ׳יאנג החליף לפתע אולם הלאומני. הצבא
 הקומוניסטים כי החליט הוא עורו. את

 חמשת לחסלם• השעה בא־ וכי מדי, חזקים
 להורג. הוצאו קומוניסטים מנהיגים אלפי

 ברגע התחמק אך למוות, נידון נתפס, צ׳ו
תלמידי. שהיה לאומני קצין בעזרת האחרון

אן־ליי צ׳ו במיטה.״ לישון ״נהדר
 בין תיווך בהרים, למאו־טסה־טונג הצטרף

 שלא מוסקבה, ובין המהפכנית המנהיגות
 בנינו* כי במאו. יפה בעין הסתכלה

 שהמצב מאו טען האדוקים, לקומוניסטים
האי אלא הפועלים לא וכי שונה, באסיה
 רא מוסקבה התנועה. בראש יעמדו כרים

 שנה. עשרים כעבור לנצחון׳ עד — שוכנעה
גלוי. קרע מנע אן־ליי צ׳ו אולם

בבירתו ו צ׳ ישב יפאן נגד המלחמה בימי

כג׳נכה ומולוטוב (ימין) אן־ליי צ׳ו
מאד חי .למוות הנידון

 שיה הוא ארצו. אוצרות מרבית על תלטו
 למען הזר, של ספרו לבית ** אן־ליי בנו את

השטניות. דרכיו את יבין
 כש" ללמוד. מהר הבן התאכזב. לא הוא

 לדרישות בפקינג הרקוב השלטון נכנע
 סטודנטים. של מרד אירגן ,1919ב" היפאנים

 לנקודת״המוצא היום עד נחשב זה מרד
הסינית. תנועת״השיחרור של

 טנג בשם יפה סטודנטית צ׳ו פגש בהפגנות
 הנשים בשעבוד שמאסה צעירה יינג״צ׳או,

 לארגן לו עזרה ,17 בת היתה היא בסין.
 כיום ״חברת״התחיה.״ בשם חשאי ארגון

הקו המפלגה של המרכזי הועד חברת היא
 צ׳ו של ואשתו — הסינית מוניסטית

ליי. אן"
ל ר טן. גנ שו בתורות עסקה החברה ק

 לשית־ שתעזור השקפת״עולם ביקשה נות׳
 ללמוד, כדי לחוץ־לארץ נסע צ׳ו סין. רור

 בצרפת. וכמלצר בכורה לחמו את הרויח
 ההם בימים הקומוניסטים. את הכיר שם

 הים בחוף הנפט עיר בבאקו, לנין בינם
הק אסיה. עמי לשיחרור קונגרס הכספי,

 הוא הצעיר. הסיני בלב הד מצאה ריאה
סיני השתתף שנה באותה קומוניסט. הפך

 הובילה שנים, כמה שנמשכה הנסיכה *
 סך מדרום הקומוניסטי המחנה שרידי את

 בערך — ק״ס 7500 מרחק הארץ, לצפון
 וחזרה. — לגיברלטאר מתל־אביב המרחק

העדינות. בך — אך־ליי *•

 אחרי במיטה לישון ״נהדר צ׳יאנג. של
 אמרה במערות,״ חיים של רבות כה שנים

 הת־ לא צ׳ו אולם בשחפת. שלקתה אשתו,
 הסופית. למהפכה הרקע את הכין הוא ברגן.

יפאן. מפלת אחרי באה ההזדמנות
 צ׳יאנג, של הגנרלים מרדו זה אחר בזה
 הוא השתומם. העולם האויב. למחנה עברו

 אלה גנרלים כי ידע לו משתומם היה לא
 — צ׳ו על״ידי שנים משך לכך הוכשרו

ידי משא״ומתן ניהל עצמו שצ׳ו בזמן בו
שהקו אותם שיכנע האמריקאים, עם דותי

ב לאחיהם דומים אינם הסיניים מוניסטים
 אשר אמיתיים דמוקרטים הינם אלא מוסקבה,

המערב. עם בשלום לחיות מבוקשם כל
 כ־ סין את המייצג האיש הזרים. כל
 לברית נאמן הוא מוסקבה. גרור אינו ג׳נבד,

 כי מאמין הוא אולם הסובייטים. ארץ עם
 כל — הזרים את לגרש סין של תעודתה

 אמריקה כי סבור הוא מאסיה. — הזרים
הכ כל למרות אולם העיקרי. האויב היא
 מן זד, אין במוסקבה, עליו שד,וערם בוד

 נראה אינו הרוסי הלבן האיש גם כי הנמנע
ביותר. לו

 תופעה אן־ליי צ׳ו מסמל דבר של בסופו
 של מחדש עלייתה — חשובה יותר הרבה
 לאימפריה בניגוד העולמית. בזירה אסיה

מבוס כרעי״תרנגולת, על שעמדה היפאנית,
 האיפ מוצק. בסיס על הסינית המעצמה סת

 השלישי הכוח את מייצג בג׳נבה השלישי
בעולם.


