
וזל׳אביב ב^״מ, ספרים הוצאת ׳הדר"
67132 טל, ,10 הרצל רה׳

בחרת* אשר ...את
בשירה

דוד יונה בעריכת

סדן דב הקדמה:

 איש ישראליים משוררים 65 בחרו זה בקובץ
 וגם בחרו ללבו, ביותר הקרוב שירו איש

 בחרתי׳/ אשר "...את לקובץ קראנו כן על נימקו.
 כהן, י. שניאור, ז. פיכמן, י. :המשתתפים

 שלוג־ א. המאירי, א. גרינברג, צ. א. ראב, א.
 הלקין, ש. בת־מרים, י. רימון, צ. י. סקי,

 מלצר, ש. שלום, ש. אפרת, י. אבינועם, ר.

 עמיר־פינקרפלד, א. מיטוס, א. ילךשטקליס, מ.

 יבין, ה. י. פן, א. רטוש, י. ישורון, א.
 אליעז, ר. טךפי, י. טלפיר, ג. סקולסקי, ש.
 בךאמיתי, ל, יונתן, נ. חלפי, א. גולדברג, ל.
 מישקובסקי, ג. גלעד, ז. בטוק, מ. רבינוב, י.

 הר־אבן, ש. דשא, מ. שלו, י. רוקח, ד. ורד, ח.

 טור-מלכא, ע. גלאי, ב. קובנר, א. גלבוע, א.

 רבין, ע. אמיר, א. כרמי, ט. גורי, ח. הלל, ע.
 עמיחי, י. שדה, פ. ארד, צ. תומר, ב. טנאי, ש.
 זך, נ. דור, מ. אופק, א. ריבנר, ט. טריינין, א.
 הוס, א. כתב, ש. קעואר, ג/ חוסיין, ר. דוד, י.

רביקוביץ. וד. אפלפלד א. פגים, ד.

החוק
ואיאן רוז׳ה מאת

אמיר אהרן מצרפתית:

 גדולה לתפוצה שהגיע נפשי מתח גדוש ספר
 זכה "החוק" התפרסמו. עם מיד שונות בארצות

 בבימויו בד־הקולנוע על והועלה בפרס־גונקור
דאסן. זיל של

וקרוביד >ד>ד>ך

באדץ

לארץ“בחו? או
 תעניק אם לטובה ויזכרוך לך יודו
:נאה מתנה להם

■אמר• על חדשית חתימה

ממ מוסמכות ידיעות יקבלו יום־יום
 בארץ הנעשה על ראשון קור

 קשריהם את יחזק זה הארץ. בשפת
 וזכו כך עשו רבים ישראל. עם

 קרוביהם. של חמה לתגובה

 על חתום — זאת תשיג אתה גם

!״אמר״

 טלפון ,45 שינקין תל־אביב, :למרכז מיד פנה

 הקרובים. "אמר" מסניפי לאחד או .23251

 ימסור נציגנו, אותך יבקר טלפונית קריאה לכל

 טרחה שום ללא המשלוח את ויסדר פרטים

מצדך.

 היומי העתון "אמר׳
בעולם היחידי המנוקד



תל־אביב • גדיש ספר*

חדשים ספרים

גדיי דוריאן תמונת
 וילד אוסקר מאת
בירמן אברהם עברית:

 של הגדול הרומן של מעולה חדש :ום
הי״ם המאה בסוף האנגלית הספרות :יר

הירדן גדות על כפר
ברץ יוסף מאי?

בפי מסופר אם־הקבוצות, דגניה, של ורה
 באנגלית, הופיע הספר ממיסדיה. •

 ועשה לעוודים, ובתב־בראיל ספרדית ותית,
בעולם גדול רושם

כע״מ לפת
ת״א ,62959 טל. ,31 רוטשילד שדרות

 מחמרן השקאה צינורות של מפיצים

)אלומיניום(

מתוצרת

ירושלים בע״מ, רוממה מפעלי

המרכזי המשכיר
 של לאספקה קואפרטיבית חברה

בע״מ בישראל, העברים העובדים

בעלי מוצרי

טיב •

איכות "

עממי מחיר •

סניפינו: בכל

תל־אביב •

ירושלים •

חיפה •

באר־שבע •

אילת •

 ץ■ כיעווח
ביבולה

 מוחלט■ ערך צמודת
המחיה יוקר למדד
____ אדם לכל ניתנת

לעיי זקנתו לעת

 בביטוח־גימלה מכיר האוצר
במס-הכנסה לזיכוי גודם בתור

מכל אדם לכל חיונית ה^ימלה

רז^׳ד״ול״ר. זהבי>\ודן חגרת
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