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 המטר יחזור מספר ימים בעוד
 את מייד וחסן נקה הסוחף.

ל י ע ם מ ש ג . ה ך ל  ש
— רצוי אם מהיר. שירות

ם . ג ס ר פ ס ק א

ה ש ח *

במחזור שטרות 900רק
 דולר 10.000 בני כסף שטרות 900 רק

במח היו שנה 15 לפני ארצות־הברית.
כאלה. שטרות 6.000 זור

 תקבל צרכיו שלספוק הכרח, אין אבל
 סכומי אלפים, עשרת בן אחד שטי ביד

 מלירות וגם מעשיריות מצטברים הכסף
 היתרונות את מנצל אתה אם — בודות

 שהונהגה גמול) (חסכון ח״ג שיטת של
 ותראה לדיסקונט... א״י הבנק על־ידי
ב שתיפול הברכה את חדשים 10 כעבור
 ברצון לך יינתנו מלאים פרטים חלקך.

תפנה. אליו הבנק סניף בכל

״שחר״ הוצאת
ם י ל ש ו ר י

לאור יצא

 אנצקלופדיה
המין למדעי

 קוספזלר ד״ר בעריבת
 האר וד״ר דיילי ד״ר

 זכה בצרפת לאור שיצא זה ספר
 לשפות ותורגם גדולה׳ להצלחה

 עמודים 500 מכיל הכרך רבות.
 לבן. נייר על גדולים׳
ל״י 4.400 המחיר

 זו שנה נובמבר פוף עד
״י 4,000 רק ל

:הראשית המכירה
 אחיאסף ספרים מסחר בית

2 בן־יהודה ירושלים,

ת ע ד . הי . . י כ
 יותר פעמים 3 מכילים ענבים

פחמי יותר פעמים ו־ד קלוריות
עגבניות? מאשר מות

 מיץ בשתית להרבות טוב לכן
 מזרחי״ ,כרמל טבעי ענבים
 וזכרון לציון ראשון מיקבי
 ללא טריים מענבים המופק יעקב,

שימור. חמרי תוספת

ת ר מ ו ת על ש ו א י ר י ב פ י ה ו י ת ו ר ע  — ש
ראש במברשת משתמשת

* ו . £ ז ז £8 4
 בפרפומריות עתה להשיג

_____ ובתי־מרקחת.
ת״ ברוך, חיים :המפיץ

ז50 טל. ,1 גלעדי כפר רח׳

ספרים
מקור

ב הציץ ת כ ו
ז אל למה? — ולבסוף צורך? לאיזה מי

ה אם רבתי. שאלה בסימן הכל ז אתה מי
 הדימוקראטיות נציגי את תספקנה תשובות

ב לביקור וויזה לקבל סיכויים יש העממיות,
 שיב־ הארץ, איש סאמט, שמעון אלה. ארצות

 צ׳כו־ ,בפולין חידשיים של לביקור יצא נע,
והונגריה. רומניה סלובקיה,

 אגו־ או השלטונות, לו סיפקו מקום בכל
ש ומשכילים׳ אדיבים מלוים דת־העתונאים,

 שברצונו מה כל לו להראות היה תפקידם
 בלתי- חברים מלראות בעדו ולמנוע לראות
הר לראות הספיק הישראלי העתונאי רצויים.

 עובדות גדוש ספר הוצאת כדי מספיק — בה
וחוויות*.
 ו- ילדים ראה ארץ בכל לדרך צידה
ה ב״ארמוגות זמנם רוב המבלים בני־נוער

 מקבלים הם שם מפוארים מועדונים נוער״׳
 טכניים מקצועות לומדים קומוניסטי, חינוך

נה הדתות משרדי נפשם. כאוות ומשתעשעים
ו אמונה חופש קיים שמנים, מתקציבים נים

 אך אידישאים, ותרבות חינוך ואפילו פולחן
מלהזכיר. הס ציונות׳

 עד הציונות את שונאים כה יהודים עסקנים
 על-ידי שנערכה השואה, לזכר בתערוכה כי

 מיוחד אולם הוקדש בפולין, היהודי הועד
גבו ס.ס. קציני היטלר, המלחמה״. ל״מחרחרי

 צילו־ בשורה ניצבו ומדינאיו רוזבלט הים,
 שרת משה וייצמן, חיי,ם — ולידם ארוכה מית
 רם־מעלה לגוי פנה סאמט בן־גוריון. ודוד

הוסרו. התמונות הפולני׳ החוץ ממשרד
מ סאמט קיבל רומניה׳ מבוקרשט, בצאתו

 שיר — לדרך רוחנית צידד, הקהילה וועד
 שבה הארץ מן קבלתי ,מכתב : באידיש קטן

 מצאו בה אשר הארץ מזיעה/ יקרים המים
העור רוצים שבה הארץ מן / קנם פושעים

הלב היונים את השמים מתחת לגרש בים
 שנמכרה הקודש׳ מארץ האבות, מארץ נות׳
 היאנקים...״ לידידים גרושים בעד

ה הבית הברת ש א סאמט ערבלה. ו
המפו פאלאס במלון הצהרים תנומת את נם
 הוחרדה לפתע הונגריה. בירת בבודפשט, אר

 המון של מחריש־אוזנים רעש על־ידי מנוחתו
בחר רגע בזעם, רגע — וזועק גועש רוגש,

אדירה. נצחון רעמת ולבסוף, ותקוה דה
 אל מיד רץ עצמו את המכבד כעתונאי

 המלון, של האורחים חדר — ההמולה מקור
 זעק הרדיו ים. בלב הנטרפת לסירה שדמה

 הבין) (ולא ששמע ביותר המהירה בהונגרית
אח הקהל וכל צחק, השתולל, הקריין בחייו.

 בוז׳יק, :בשמות סאמט הבחין בקושי ריו.
 כדורגל תחרות של שידור זה היה פושקאש.

סקוטלאנד. לנבחרת הונגריה נבחרת בין
 ומדינאים, פקידים פגש סאמט נמשך. הסיור

 ישראל בצירויות ופשוטי־עם. תרבות אנשי
 בדידותם, את לעזוב שרצו רבים יהודים פגש

 גדולות לקהילות להצטרף או לישראל לעלות
בא פגש ביניהם אחרת. בגולה יהודים של
 יופיה רוב את שאיבדה ומעודנת, אצילית שה
אי של הגבוה החברה בהולליות הונה וכל

רופה.
 הנחלה ואל המנוחה אל לחזור רצתה עתה

 צירות דלתות על התדפקה לשוא במולדתה.
אי היא רצוייה. אינה היא : ברומניה ישראל

ערביה. היא — לעליה מועמדת נה
 קמינסקה, אידה של משפחתה אצל כשביקר

לפ הוצגה בוורשא, מהוללת, יהודית שחקנית
הא חיוכו את לבש הוא ,חברת־הבית״. ניו

 את בחפזון ניגבה חברת־הבית ידו. הושיט דיב׳
 והיא ידים לחצו הם בסינורה. האדומות ידיה

במטבח. לעבודתה חזרה
מש ועוד — רבים סיפוקים פזורים בספר

ו אהבותיו את השאיר שסאמט הרושם : הו
ה הווילון מאחורי אל הציץ בבית, שנאותיו

כתב. ראה, אשר ואת — אדום

ת □,מסכיו־ ה□ עצמם א
 הסיפורים מבין לבחור מאד לי היה ,קשה

 ולהצביע יחיד אחד שלי והשונים הרבים
אמר שבהם... המובחר כעל כך׳ ידי על עליו,

 יש הלא הגורל. פי את אשאל איפוא, תי
 חשובות בשאלות ודווקא האדם, יניח אשר
 סימן או מטבע הטלת ידי על בחייו, מאד
 הספר את לקחתי לגורל... ההכרעה את אחר,

 ריחני. אפון המלים נצנצו ולעיני ופתחתיו
!״ זה יהי טוב, :אמרתי

כהן יעקב והסופר המשורר נימק כך

 סא־ שמעון מאת האדום, הוילון מאחורי *
 2,750 עמודים, 250 •טברסקי, נ הוצאת מט׳
ל״י.

 אשר את ... לאנתולוגיה סיפורו בחירת את
 בעיקבות טברסקי יוחנן ערך אותה בחרתיי,
 סיפורי זה שנקראה האמריקאית הדוגמה

 בני אחרים, עבריים סופרים 48 ביותר. הטוב
 לו שלחו העורך, לבקשת נענו הדורות,

בחירתו. בנימוקי מלווה סיפור
 האנתולוגיה בית-העם. של העץ קיר

 העברית הספרות את בנאמנות משקפת עצמה
 היחיד וחסרונה ומעלותיה, מגרעותיה על

 ה־ הנקודה אולם המופרז. היקפה הוא אולי
 שצירפו ההסברים היא בד, ביותר ,מעניינת
שבחרו. לסיפור עצמם הסופרים

 בשר (מלן משה כתב עצמי׳" את ״שאלתי
 מתחת שיצאו הפרקים מן ״איזה שמיר, ודם)
 ידי׳ מתחת אחר שיצא מבקש הייתי לא ידי

 של ״טיבה לכתיבתו.״ עתה ניגשתי אילו
 שחם, סיומקה) לי (קורא נתן מתנצל חיבה,״
נימוקים.״ לה ״שאין
 סיפורו את אהב מוסינזון (אלדוראדו) יגאל
 של זכרונות ניתוחי ״מעלה שהוא משום

 מצמידים אנו חיינו שבה ולבנה קטנה עיר
 להוסיף כדי בית־העס... של העץ לקיר עיניים

 והילדות.״ הנעורים הזיות על הדיה עוד
 בנימין גבוה. מתח הדורות, לחזון

 מוכן אינו שלנו, הארץ עורך כיום תמוז,
 להסתפק נכון הקורא אין ״כלום :להתוודות

 שבחרתיו?״ הוא זה סיפור כי העובדה בעצם
 חושיסטאן תהילת משורר הוא מכולם צנוע אך

 סיפורו: על האומר שפירא, שלום) (ש. שלום
ה עולמי של תמציתי ביטוי לי נראה ״הוא
 דורנו, של המציאות עולם המיוחד, שירי

הדורות.״ חזון של הגבוה במתח נתון כשהוא

החי
ההחליפין שער

 ב־ המשטרה חיפשה שבע, באר ■ס
 הישראליות הלירות 170 אחרי אוטובוס ^

 מצאה לא ממן, נ• הנוסע של מכיסו שנגנבו
הספ אחד תחת במקומה, גילתה ,הגניבה את

מצריות. לירות 80 סלים,
עצמי שירות¥ ¥ ¥

 כי בית־הסוהר נציב גילה סוריה, חלב, ףי>
 צבעי, אסורים המקומי בבית־הסוהר *4

 פועלים, וחמישה בנאים ארבעה נגר, סייד,
 לבית נוסף אגף לבנות עליהם הטיל שחורים,
הסוהר.

★ ★ ★
אנחנו תמיר אחרונים

 ה־ הבחירות נידחו איטליה, טלגטה, ך*
 שאיש מאחר השלישית, בפעם עירוניות ^

 להציג רצה לא העיירה תושבי אלפיים מבין
העירייה. לראשות מועמדותו את

★ ★ ★
השכן אהבת

 ימשך פועלים שלושה ניקו רחובות,
 ברחוב הבתים אחד חצר את יומיים ■■1

 כי עבודתם תום עם רק גילו ונחלה, מנוחה
השכן. הבית חצר את הוזמנו,לנקות

★ ★ ★
המפורש השם

 בנסיעת לזכות אשה ניסתה תל־אגיב, ך*
ש לנהג בהסבירה דן באוטובוס חינם ^
נאל גולדנברג, יהודה הנהג של אשתו היא
 גילה כשהנהג המלא המחיר את לשלם צה
גולדנ יהודה הנהג המו בעצמו הוא כי לה

ברג.
★ ★ ★

יאכקי דחילק
 לש־ אמריקאי תייר סירב רבת־עמון, ^
בהסתמ אסור במקום חניה על קנם לם 04

 ערבית, קרוא יודע אינו כי העובדה על כו
 הערבית הכתובת פירוש את גם הבין לא לכן

בתמרור. !״ חניה ״אין
★ ★ ★

הבינה שן
תושב פפר-סכא, מעברת ף ^ול̂ו
 מפי התותבות השיניים את המעברה ^

 כי הסביר המשפחה, את לבקר שבאה חותנתו
 שטף את למנוע ביותר הטובה הדרך זאת

דיבורה.

 טבר־ יוחנן בעריכת בחרתי״; אשר ״את •
עמודים. 406 ; הדר ; סקי
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