
בע־מ עס־הספר הוצאת

צ׳רצ׳יל ם. וינסטון סיר

דוברי־האנגלית העמים של היסטוריה

 כרכים 4 ספה 12

אמיר אהרן תרגום:

 "מדוע האלה: הספרים את לקנות המבקש ישאל אם
 — ״,מדפי? על מקום להם שיימצא הוא הכרח
 כדוגמת היה לא מעולם בקצרה: לו לענות אפשר

 עצמו שהוא איש בידי שנכתב הזה ההיסטורי החיבור
המדי ההכרעות שימשו לא מעולם היסטוריה; עשה
 לסופד נושא ימים־עברו של והדיפלומטיות ניות
 בטיבן לאלו שוות הכרעות בפני עמד ימיו שכל

 היסטוריה זו הרי בלבד כך בזכות ובכובד־משקלן.
במינה מיוחדת

 תל־אביב, בע״מ, הספר" "עם :ראשית הפצה
.64276 טל. 45 ביאליק רח׳

:סוכנים

65443 טל. ,37 מונטפיורי דח׳ ״עמית׳/ :ת״א

6159 טל. ,20 הנביאים רח׳ הספר׳/ ״גלגל :חיפה

6512 טל. ,34 גורדוי רח׳ טמיר, את בטלהיים



בע־מ עם־ומופר הוצאת

64276 טל. 45 ביאליק רח' תל־אביב,

עשת

 ובקורת עיון לספרות, רבעון
בעריכת

אמיר אהרן

השתתפו: הראשונות החוברות בשתי

 פאול בקט, ם. גורי, ח. אלוני, נ. טביב, מ. רטוש, י. עגנון, י. ש.
 א. כידן, א. אורן, י. מילר, הנרי בוטקה, אלן לזר, מ. הלל, ע. לוי,

 פוגל, מ. רז׳ואן, נ. אורון, דרור קנו, ריימון תומר, צ. ב. יהושע,
 כהנוב, ד. רוב־גרייה, א. קינן, ע. פן, א. נוימן, אריך ילין־מור, נ.
 ג׳ופרי התלגי, ת. אריאלי, י. קולינה, מישל צ׳רצ׳יל, ו. שביט, י.
 אורן, מ. שני, ר. שפרה, ש. גון, ב. אשבול, נ. שריף, נ. פול, ד.
 כנעני ד. טל, א. דורמן, מ. אוכמני, ע. קומינקובסקי, א. בושם, ה.

ראפ. וא.

ספרו זרמים העברי הקורא אל לקרב מבקש "קשת"
 דורנו. של התפתחותו את המעצבים ורוחניים תיים

 הגוברת תביעתו את יבלתו, כפי לספק, מבקש "קשת"
 בראש־וראשונה הנערכת ליצירה העברי הקורא של
 משקלה שום על או האמנותית איכותה שום על

הסגולי. הרעיוני
 מכמה להכיר העברי לקורא לסייע מבקש "קשת"

 של המרכזיים והמאורעות הבעיות את צדדים וכמה
 גם אף המזרח, של ובפרט חיים, אנו בו העולם
 החברתית הוויתנו של שאלות־היסוד לליבון לתרום

והתרבותית.
 רוח־פרצים ולהכניס חלונות לקרוע מבקש "קשת"

 העברית, והמחשבה העברית הספרות בחדרי מרעננת
 אסכולות על הנמנים והוגים ליוצרים מיפגש לשמש
 כשרונות של לצמיחתם עזר שונים, ומחנות שונות

ולחיפושי־דרך. לנוךקונפורמיזם מבע מקוריים,
א( לחוברת הפתיחה דברי )מתוד



,עתיד׳ דפוס

לידידד תעניק
בחוץ־לארץ יושב או בארץ שלה

רצחה מתנה

ל״אמד־ מנוי בשבילו הזמן

ספרים

חוברות

כתבי־עת

בצבעים מעטפות

תל־אביב
 3 אילון נחל רחוב

31152 טלפון

המנוקד היומי העתון

! לטובה יזכרוך יום כל

לנו והמציאה כתובתו את כאן רשום

עבורו( שלמת אתה כי לו, נודיע מעונין הנך 1

?צינקוגרפיה מגון

מעולה באיכות ורשת קו גלופות

 64483 טלפון 415 אלנבי תל־אביב, ״אמר״, :

23251 טלפון ,45 שיינקין או

הקרוב "אמר" לסניף או

תל־אביב ,5 גרדיה לה רח׳

1333 ד. ת.31631 טל.



הופיע

גדיש ספריבע״מ מסדה
 26 העברי הגדוד רה׳ תל־אביב,

67530 טל.

הופיעו זה עתה
שמיר משה מאת המשולש החוט

 סיפורי שערים; שלושה ובו סיפורים קובץ
 סיפורי והיומיום, העבודה סיפורי שהם העפר
 סיפורי וגבורה, מאבק סיפורי שהם האש,
 המשולש החוט — זכרון סיפורי שהם האבן,

ביתק. שאינו והארץ העם בחיי

המהפכה של הפילוסופיה
אל-נאצר עבד גמאל מאת

 הקווים — מצרים רודן של מאמין״ ה״אני
 והקמת המרחב מדינות על להשתלטות
 אחרית בצירוף הפאךמצרית. האימפריה

של המדיני הפרשן אליאב, בנימין מאת דבר
ישראל". "קול

קלמארי•, ל>?ץןח< תשומת ר1ץר

?עיר בגמלאי #הטיה

להיסטורי א?ךט #פירא ?ר

ןעיר5 לדור את ץתקפו
;—ו^פוי ל3$ לו, #הס?ית

תםו*8 נער, תם8

ביום רוסיה בתוך
1111558^ ז00/1¥

)סוי^ ם... רן א

או!
 לן$יר / בלתי׳־מוזךת הזדמנות

 / 0י-$יו1לי3 >טה עד / כזרת( )ולוא

ום~*3 ןל ס״האןלה" הוא

ומשופץ מעוטר
7כ״ שמולי? של בידיו

גאבתר ג׳רן מאת

כעולם: העתונות דעת

 והאינפורמטיבי האובייקטיבי הספר :טיימס סנדיי
רוסיה. על א^פעם שנכתב ביותר

 הסובייטיים... החיים של מאד יפה תמונה :אובזרבר
מכבר. זה לה נזקק המערבי שהעולם

 יאשר ברוסיה שביקר מי כל ישק! שפתיים :ליסנר
 הארץ אודות על לאמיתה האמת את מוסר שהוא

המוזרה.
 ובהבנה. דעוודקדומות ללא בידיעה, :ניו־סטמסמן

ומובנת. שקולה נפלאה סקירה :ר. ס. ס. לס. אמבסדור
 כה אינפורמציה סופקה לא מעולם :הרולד גלאזגו

רוסיה. על אהד בספר רבה

*
לספרות מחברות מוצאת עליידי — עתה ספרי
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