
 כריכות
ה?ה העול□

 15.4.55 עד רק למסור אפשר
 רד!וכ הזה, העולם כמשרד
הקור אכיכ. תל ,8 גליקסון

 גל־ את לכרוך החפצים אים
 ואשר 1954 משנת יונותיהם

 לכריכה אותם מסרו טרם
 כ־ זאת לעשות מתכקשים

הקדם.
ל״י 3.500 הכריכה מחיר

------------------------------------------/^ * ✓ י י ׳׳ן׳ 11׳ 4 * י יי*
 ומתקדמים מתחילים תלמידים מתקבלים

עממיים. נגינה בכלי ללמוד

 תיאוריה גיטרה אקורדיון חלילית
 סולפג׳ מנדולינה קונצרטינה רועים חליל

תימן שירת תוה פסנתר פה מפוחית
ומחולותיה

:במכון שילמדו המורים
 סמבורסקי דניאל אוסטרובסקי א.
(צור) צידד סמי אליפז) גולדנברג(א. א.

 עידאקי יחיאל גולדנברג אסתר
(אלקה) רוק הלל גמליאל אליהו

 רון א. וייס דב
 שטייניץ ח. ד״ר מלמד כהן ניסן

רקדניסמת), עממיים), (בכלים מנגנים דרושים המכון ללהקת
תל-אביב ,15 זמנהוך רח׳ ולמקהלה. סוליסטים זמרים

אדה׳׳ג - לא׳׳י הכלכלית החברה של חבדת-בת *1̂

בעולם
היסטוריה

א׳ ד א פ ו י ק □ ל ספדי
 אין לרוב עסוקים. אנשים ד,ם העתונאים

 ספרים לא ביחוד ספרים. לקרוא פנאי להם
והיס מיסמכים המכילים ומשעממים, ארוכים
 בולטת כה זו .תכונה היתד, לא מעולם טוריה.

השבוע. כמו
 ביאלטה, התקיימה שנים עשר לפני בדיוק

 שלושת של ועידה בקרים, קטנה עיר־נופש
 עבי- ספרים נכתבו זו ועידה על הגדולים.

 ארצות־הברית ממשלת החליטה השבוע כרס.
 לסנסציה גרם הדבר המלא. הדו״ח את לפרסם

בינלאומית.
 הנשיא כי הגילוי רעש עורר מכל יותר

 סטאלין עם התקשר רוזבלט דלאנו פראנקלין
 לפייס לו הציע צ׳רצ׳יל, של גבו מאחורי

 האנגלית הונג־קונג מסירת על־ידי סין אר.
 למסור בחשאי שהוחלט אחרי לרשותה,

 עתוני רוב סיניים. שטחים כמה לרוסיה
ביותר. רעשניות בכותרות התמוגגו העולם

 בספר כלל. תגלית היתר, לא התגלית אולם
מז רחבלט בשם עבה  בניו־ שהופיע •, והופקי
 של איש־סודו כתב שנים, שמונה לפני יורק

לסטאלין אמר ״רוזבלט :המנוח הנשיא
 להחזיר צריכים היו שלדעתו פרטי באורח

 כנמל אותה לבנאם או לסינים הונג־קונג את
 הציע אי־פעם אם יודע איני אולם חופשי,

לצ׳רצ׳יל.״ הדבר את
 הגילויים. שאר כל גם היו לכך בדומה

 לא חשיבות, חסרות פליטות־פה לכמה פרט
 אחת עובדה אף כולו הגדול בדו״ח היה
 וזכרונות צ׳רצ׳יל בספרי מזמן הוזכרה שלא

 לקרוא כדאי : הלקח האמריקאים. המנהיגים
אותם. לכתוב רק לא ספרים,

□ מסו! טי או אר\ונ ה

ת א קר ה חג ל ח-לתקופ סצו־ה! הפס
לקגדאיו מג״שהוד היווה□שד הספרי□ שרות

קובנר אבאספרי את
פנים אל פנים כסדרת כדרום גכעתי חטיכת מלחמת על

 לאור, הספר את המוציאה ספרית־הפועלים, עם שעשה מיוחד להסדר הודות
לקוראיו. מוזל כמחיר זו כסידרה הכרכים שני את להציע הספרים שרות יכול

ק ח 4 במקום 3.100 האפס״ ״שעת אי ל  ל״• 500.
ק 4 במק!□ 3.350 *הצווותי' בי חל י- 500.

 ל״י 3.200 של מהנחה להנות יכולים כיחד, הספרים שני את לרכוש הרוצים קוראים
ל״י. 6.100 של המוזל כמחיר הכרכים שני את ולקבל

בלבד. קצר לזמן בתוקפה עומדת זו הצעה
לידידיו• כמתנה לשלהם או לספריתך אלה יקרי־ערך ספרים להוסיף ההזדמנות את תחמיץ אל

ש תדו
 המוזל במחיר קובנר אבא ספרי לרכישת

הזה״. ״העולם של הספרים שרות על־ידי

 זאת לעשות יכולים המוזל במחיר הספרים את לרכוש החפצים קוראים
 —11.00 השעות בין תל־אביב, ,8 גליקסון רחוב הזה״, ״העולם במשרדי

 הספרים את להזמין גם אפשר יום. כל 18.00—16.00 השעות ובין 14.00
 עבור פרוטה 300 בסך משלוח דמי לצרף יש זה במקדה בדואר.

זו. במודעה המופיע התלוש את לצרף יש המקרים, בשני ספר. כל

 יאלטה דו״ח מגילויי מעניינים יותר הרבה
י לפרסוימו. שגרמו המניעים היו לעיל) (ראה

 הועידה את צ׳רצ׳יל וינסטון כשתיכנן
 לה חיפש השחור, הים חופי על הגדולה

 יוון בגיבורי נזכר הוא מתאים. סודי שם
 תלאות עברו השחור, לים שהפליגו העתיקה,
 פרוות־הזהב. את חזרה לכבוש כדי אין־סוף
 ה״ארגונאוטים״, להם קראה היוונית האגדה

 את שעברו אחרי ארגוס■ ספינתם, שם על
 מנצחים, היוונים חזרו האיומים, המבחנים כל

 ;לועידה קרא צ׳רצ׳יל בידם. כשהפרוזה
ארגונאוטים״. ״מיבצע
 הגדר משלושת איש פרוות־הזהכ. כלי

 מיאלטה פרוות־הזהב את החזיר לא לים
 והאנגלו־ הרוסים עמדו שעה אותה לביתו,

 נפלה מאנילה גרמניה, בשערי אמריקאים
 ברור היה קרוב. היה הנצחון עתה, זה

 מתחיל ביניהם האמיתי המאבק כי לשלושתם
 יחסי־ בתחום יישאר שהוא קיוו הם עתה.

 לטובת קרבנות מקריב אחד כשכל ידידות,
 שררה הועידה, כשננעלה ההדדי. ההסכם
בלבם. ־׳שמחה
היא חשובים. היו הועידה הישגי ־
 היטלר של האחרונה '־׳ייחו ׳ואמנם

או״ם, את יצרה היא ״ י*׳׳•■ 7,י* ׳שברד
 של •'זכות־הויטו תתפרק• אויביו שחזית

למלחמה - ׳ השלושה הסכמת סמך על
 ־״,,ן. להצטרן- הסכים סטאלין הגדולים.

, מסוימות זכויות תמורת יפאן, נגד  ב
 י המהגרים סן כמה לצרף גם הסכים הוא

הקומיניסטית. לממשלה הפולנים
 שסטאלין שניהם אז סברו וצ׳רצ׳יל רוזבלט

 כי קיוו הם גדולים. ויתורים להם ויתר
שלום. בימי גם תימשך הגדולה הברית
 שנים, עשר אחרי כיום, הפצצה. צל
 את החזיר לא סטאלין אחרת. הכל נראה
 בארצם הקים הפולניים, המהגרים ראשי

תק הפכה זכות־הויטו קומוניסטית. דיקטטורה
שבל עוד זוכר אינו ואיש או״ם, בדרך לה

בכלל. קם או״ם היה לא עדיה
 כד, זמן זה הרה,־אסון לשינוי גרם מה
 : אחת הסבר רק לכך יש ? יאלטד, אחרי קצר

 לרוסיה האמריקאים הויתורים פצצת־האטום.
שהצ האמין שרוזבלט שעה הגיוניים היו

 יחסוך יפאן נגד למלחמה רוסית טרפות
 אחרי חיילים. אלפי מאות של חייהם את

 הרוסים התערבות את הפכה הפצצה שהפעלת
 אותם נראו לאמריקה, ומסוכנת למיותרת
 זקן רוזבלט מצד כמעשי־בגידה ויתורים

חונך שלם אמריקאי דור וחסר־אחריור-

 טל הפרטי יועצו היה הופקינס הארי *
רוזבלם.

910 הזח העולם


