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וצרפתית אנגלית עברית.
״ לשפות בבית־הספר ה מ די ק  פותחים אנו הרבה, לדרישה בהתאם . 20314 טלפון ,74 בן־יהודה תל־אביב, .

ומשתל מתקדמים מתחילים, למבוגרים, נוספים קורסים בדצמבר 28,27,26 ״׳ ב׳, א׳, בימים
הנחה. — צה״ל לחיילי מעולים. מורים בהדרכת והערב, הבוקר שעות בכל מים

ששי). ליום (פרט בערב 9—4 לפנה״צ, 12—9מ־ : והרשמה פרטים
ץ (ןן! ח ומתקדמים) (מתחלים וצרפתית לאנגלית מיוחדים קורסים נפתחים ספר סתי לתלמידי ״

אחה״צ. 5—4 ,4—3 בשעות

ה״1ה ״העול□ שד הספרי□ שרות
הספר את מגיש

שתו המעופפות הצלחות
 של מיוחדת מהדורה על הזכויות את רכש הספרים שרות
 הזה״, ״העולם לקוראי מוזל כמחיר תימכר אשר הספר,

הספרים. וחנויות הקיוסקים ככל

ל״י 2.400 נקכע הספר שמחיר כעוד

 כצירוןז ל״י, 1.500־3 הזה״ ״העולם לקוראי יימכר הוא
לרכוש. רוצה שהקורא ספר כל עכור קניה תו

 ,24 אחד־העם רחוב טופל, דוד אצל הדואר, דרך להזמין גם אפשר הספרים את
קניה. ותו ל״י 1.500 סך ולצרף המזמין כתובת את למסור יש במכתב תל־אביב.

הספר של קניה תו

נחתו המעופפות הצלחות
הזה״ ״העולם לקוראי מיוחדת מהדורה

 זהב הוא הנוצץ כל לא
א. רי ב ק- ת מ ל כ א ל  ז

ש- אך ר מזון בדג צ  ו
ולקב. לבוגר לילד,

<ברשפר>
בע״מ והשקעות לבנין חברה

 מציעיס אנו
 תל־אביב בצפון

ת ו ר י ד  
מבארות

 ל״י מ־סטסה חדר 1± ,
ל״י 6500מ־ חדרים 2 •
ל״י !500מ־ חדרים 2{ .

ואולמות חנויות
 מטרה ולכל גודל בכל

 ל״י 5000מ־
 מעולה כניה •

 לתכניותיו התאמה •
במשכנתא חלק •

<ברשסר>
 בע״מ והשקעות לבנין חברה

 תל־אביב ,36 בזל רח׳
אש) מכבי (מול

4—7 8—12 :הקבלה שעות

( 3 )

ספרים
מקור

ת ר ת ח ת מ מו ט פ ה
 שנות של ארצישראלית נערה היא דניאלה
 אליה ניגש (״ולו לגבר המתפללת הארבעים

 את חזקה, שרירית, ביד ותופס זה ברגע
 מועך מעליה, וקורען והחזייה חולצתה

 את נושך המגודלים, שדיה את ידיו בשתי
 שניה, את מכהה מהן, דם פרוץ עד שפתיה

 אותו והמוצאת !״)גפה את וקורע פוצע
ב תפילתה את הממלא לח״י, ש א בעוזי,

 פיה, שפתיה, את וינק ינק (״הוא נאמנות
 ידיה בשפתיו. נשמתה את למצוץ עמד כאילו

 הכרה, בלי מעצמן, והתרוממו שוחררו
הז פטמותיהם התקשו, שדיה צווארו. סביב

 חולצתה. את קרע חדה בתנועת־יד דקרו...
יר ושפתיו לצדדין עפו כולם, הכפתורים,

מל השנייה כשידו הזד, ועל צווארה על דו
ויריביה...״)• שוקיה את טפת

 גבעתי מ״ם של (לא־קרוב קוצר ואריה
 אסיר־עכו הוא שם) אותו בעל האגדי
 בית־ספר מנהל כיום לשעבר, לח״י וחבר

 תערובת כי עצמו את המשלה לציון, בראשון
 תכניתיים, ונאומים תכליתיים ניאופים של
ל יכולים שחר, מפציע בבדם שמזג כפי

 של כזו גיבורים, מחתרת על כרומן שמש
ישראל. חירות לוחמי
שספ קוצר, של לזכותו דם. דם, דם,

תי מהדורות, לשתי שבועיים תוך זכה רו
 לח״י, ראשי של רוחם הלכי של ער אור

 בקיץ הרצחו ערב שטרן, יאיר ובמיוחד
1941.

 הידועים משיריו שאחד לשטרן, כיאה
 מרבד / — דמנו ״יהי בשורות מסתיים

מוחותי זה מרבד ועל / ברחובות אדום
 אנשיו גם הוזים הלבנות״ כשושנים / נו
 עצמם. שלהם ובין האויב של בין דם, על

 :עוזי המפקד מפציע, בדם גיבור אומר
 נגשים דם, של בשפע ובדם, ״באכזריות

״שלנו את !
 זמנו את עוזי מחלק זו הכרזה מלבד

 ריכל אחרי כי לו, המזכירה דניאלה, בין
 האוסר העתיק.״ העברי החוק בעיני ״נראה
שאי רכש נסיונות ובין לבטלה״ זרע הוצאת

 25 רובים, 200(״ כסף באין יפה עולים נם
 טומי- 12 רובה, בדות אלף 100 אקדחים,

 הכל בסך נפץ... חומר קילו 100 ם, גנ
ואיננו!״). דרוש הכסף לא״י. 1200 דורשים

ק ס א ע . ל ע  לעמו־ קוצר, כשמתפנה ר
 דניאלה של האהבים ממיטת מספר, ד־ם

 ומפרט היסטוריון עצמו מדמה הוא ועוזי
הגיגיו. ואת שטרן של האחרונה ארוחתו את

 הסדר למצוא נסיון לשטרן מייחס קוצר
 מיליון שני ארצה יעלו לפיו הגרמנים, עם

 בחיים. יושארו אירופה יהודי ושאר יהודים
 (שליחי ״קוויסלינגים״ מאה ״ילכו ? כיצד
 יתלו אותם יישפטו, והם הציר) אצל לח״י

 עסק זדי האם !ביותר הגרוע במקרה —
״1 איש אלף 60 במותו יציל תלוי כל י רע

 הרצחו ערב הקוצרי, יאיר עצמו שואל
 תל- גג בעליית בריטיים שוטרים על־ידי

 אותה הגדולה, האיפופיה ״״.וכל :אביבית
 הד — חלם עליה עמוקה לאומית מהפכה

 ?״ דונקישוטריה ? טרגיקומדיה ? מורסקה
 עצמו, את לשאול לקוצר מוטב שהיה שאלה
 מפציע (בדם לדפוס. ספרו את שמסר לפני
 — ישראל הוצאת — קוצר אריה — שחר
ע*). 300

ן רו ת פ ה
 היה פופר־לינקאוס יוסף הצ׳כי היהודי
 אנתרופולוג, פסיכולוג, פיסיקאי, פילוסוף,

 גדול ואוהב־בריות עיתונאי מורה, ממציא,
היסו מדאגותיו האדם לשחרור דרך שחיפש

 למל־ בהקץ ביתו. ונפש נפשו לקיום דיות
 גם כי דוריון, ישראל מוכיח הקיום חמת
תכ פופר־לינקאום, מות אחר שנים 33 כיום,
 הראויה היחידה היא ממחסור לחירות ניתו

לשמה.
וב במערב המצב את בוחן שדוריון אחר
סוציא ובמשטר קפיטליסטי במשטר מזרח,
 של זה — היחיד לפתרון חוזר הוא ליסטי,

המי את אדם לכל להבטיח : פופר־לינקאוס
 עד הודלדו מיום נפשו, לקיום הדרוש נימום

 צבא (או תזונה צבא הקמת על־ידי ימיו, סוף
 מסויימת, תקופה משו בו, שישרתו עבודה)

 שנים) 8( והנשים שנים) 13( הגברים כל
לעבודה. המוכשרים

 הכללית: התזונה חובת לתכנית נוסף יתרון
 כל יהיה התזונה בצבא השירות גמר אחר
 עד רצונו, לפי זמנו את לבלות חופשי אדם
 ישראל — הקיום למלחמת (הקץ ימיו סוף

ע׳). 120 — מס ראובן הוצאת — דודיו!


