
 

הזמן ולבעיות לספרות למדע, ירחון
ז״ל צעיר.( )רב נושרגובקו װײגז על-ידי נוסד

המערכת:
מיוחד עור! — פרייל גבריאל עור!, — ליף חיים אחראי, עורך — טשרנוביץ משה

המערכת: מועצת
צייטלין ש״ז וולפסון, צבי הלקין, שמעון גלאצר, בחום אורלינסקי, צבי

(294) א' חוכרת תשל״כ תשרי־חשון, ס״ג( )כרך ל"ג שנה

" ן ו ר צ ב "
כרודוויי 1141

ק ר יו ־ יו נ

התוכן
1 כץ שמואל............................מעוותת תדמית יצר מעוות חינוך

5 עכר־הדני א..................................................)סיפור( בעמיו בעל
15 שפירא שלמה דוד....................................למסורת ויחסו ישוע

21 ליך חיים הפ״ה( ליובלו —בן־גוריון ד. של )לדמותו להגשמה חזון בין
24 אוריין מאיר . . שלום( ש. של לשירתו )קוויים ושליחות בשורה

30 פרלא משה........................................עולם כהשקפת סכיזופרניה
33 מישאל י...................................................... לחודש מחודש

37 הרמנל יעקכ........................................................פסיפם־ישראלי

כקורת: ודכרי הערכות
39 רז שמחה............................הישן הישוב בתולדות פרקים

:ורשימות סקירות
42 כ. א.......................................................... בתיאטרון

42..................................................................................ידיעות
43 .... ............................................................חדשים ספרים

)תשל״א( ס״ב כרך של הענינים ותוכן מפתח

   



A VRAM GROBARD'S NEW YORK'S ONLY 
MEDITERRANEAN 

NIGHT CLUB

TWO SHOWS NIGHTLY
Dinner Show 9 P.M. 
Supper Show 11 P.M.

Featuring A VRAM and 
Other Guest Stars

Full Dinner Menu 
Cocktails - Dancing

Special Attention to Small Parties up to 200 
"One feels like returning even before one has left"

AIR CONDITIONED
Special Chanukah & New Year Feature: THE 4 AYALONS — Make Your Reservations Nowl
80 GROVE STREET Closed Monday
at 7th Ave. & W. 4th St., Greenwich Village Reservations: 243-9661

243-0602

 הרכה כך כל
לראות,

 הרכה כד כל
 לעשות

 ...כישראל
סע!

 תשהה למה ...כך על לחלום כך, על לחשוב הרבית
בקו וסע הזאת, בשנה סע ? ימים לאורך הדבר את

 איש, אלפי על שנתחבב — י •נ ו ו י ה ת ו י נ א ד.
 התענג וחזרה, לישראל בדרך !לישראל הזהב שביל

 ■קונטי־ מטבח ומרגוע. תפנוקים רוויית חופשת־ים על
השגחה תחת וטעימות כשרות ארוחות או ננטאלי

QUEEN ANNA MARIA

 סיפונים האניה. את מפארים ובית־כנסת רב חמורה.
 אולמי־בידור, פתוחות, בריכות־שחייה שמש, שטופי

 קו־ הפלגות תיאטרון. ריקוד, אולמי לילה, מועדוני
 הדתיות החגיגות את תואמות היווני האניות

ישראל. במדינת והתרבותיות

 ספטמבר ,10 יולי ,12 ני י, ,17 אפריל : תאריכי־הפלגה
.1972 ,6 נובמבר ,5

אל או הנסיעות, סוכן אל לפנות מקום, הזמנות צבעוני, עלון בשביל

tf/GREEKLINE '^■,
ביוון רשומה 32  Pearl Street, New York, N.Y. 10004. Tel. (212) 943-9140

BITZARON OCTOBER, 1971


