
חדשים ספרים
הספר׳ ב״עם

פיפל לו קראו / צטניק ק.

 והמהמם הנוקב התיאור הבובות". ו״בית "סלמנדרה" מחבר של יצירתו שיא

ל״י. 5 עט׳. 256 אושוויץ. ביעותי של ביותר

אוטוביוגרפיה גאנה: / אנקרומה קוואמה

 אפריקה, של "אישיותה" להבנת מפתח הגאנאי. המנהיג של סיפור־חייו

 מהודר. כרך המודרני. בעולם ותהפוכותיה לבטיה להכרה־עצמית, התעוררותה

ל״י. 6.50 גאנה. ומפת תצלומים 31 עם ,׳עמ 256

הפרשה / הורוביץ דן חסין, אליהו

 שידעה ביותר המסעיר המדיני־הפנימי המשבר התפתחות של מרתק תיאור

 ולמשבר לבון פ. להדחת ועד 1954ב־ הביש" "העסק מן מעודה, מדינת־ישראל

 המדיני הסופר מאת הופעתו, בעצם סערה שהטיל ספר .1961ב־ הממשלתי

ל״י. 2.80 עט׳. 240 ״דבר״ של הפרלמנטרי והסופר ״למרחב״ של

ת׳־א ,67244 סל. ,9 ביאליק רדו׳ בע־מ, ומפיצים מו־לים הספד־, ,ינם



ספרים מיליון 3/4
כה עד לעם" ה״ספריה הכביסה
חותמים רבבות של לבתיהם

משוכח מספר ונהנית אתה גם חתום
כלבד אגורות 80מתחרה: לו שאין כמחיר

וההדפסה( הנייר ההיקרות בגלל — הקודם למחיר אגורות 5 של מינימאלית )תוספת

:לעם״ ה״ספריה על העתונות דעת
מפתח עמדת לעצמם כבשו עובד עם תוצאת של תביס ספרי

]הארץ[ שלנו הספרים בארון

ן ]למרחב[. מחלוקת מכל למעלה הוא שערכם ספרים

לנוער[ ]מעריב בפרוטות משובחת ספרות

 באמצעות הספרים את לקבל המעדיפים בודדים חותמים ל״י. 9.60 לחותמים המחיר
 בודדת במכירה הספר מחיר ל״י. 1.60 בסך משלוח דמי זה מחיר על יוסיפו הדואר

 ,22 מזא״ה רח׳ עובד, עם ובהוצאת ספרים בית־מסחר בכל מתקבלת החתימה ל״י. 1.20
אביב תל ,67569 ,66482 טלפון

דורש. לכל יישלח מפורט פרוספקט
עובד עם הוצאת

בע״מ פועלים ספרית
73 אלנבי תל־אביב,

בהוצאתנו - הטוב המבחר
:בתרגום

 קונראד ג׳ / הים ראי
 פויכטוונגר ל. / ובתו הגלעדי יפתח
מוסיל ר. / נשים שלש

:ושירה פרוזה — במקור
 שחם ג. / המסכן חכמת
 עמיחי י. / הזאת הנוראה כרוח

 גלנדר ש. / צעירים
/ אמריקה וכל ישראלים 4

ברטוב ח.
 ריבנר ט. / עת למצוא שירים
 אור א. / אחרת אהבה
— שמיר מ. / החמישי הגלגל

 הגילים בכל לנוער
 - בורלא עודד / לליאורה מכתבים

 לילדים
המחבר. של ידיו מעשה ציורים מלווה

 מפיצי ואצל לספרים בימ״ם בכל להשיג
פועלים ספרית

מ בע מסדה הוצאת

ניר דב פרוס׳ / צרפת נופי

ומסעות מסות

 הקר לעיני להחיות המחבר מצליח ברשימותיו

 של שונים בחלקים הנוף של דמותו אח רא

 את המדגיש גיאוגרפי ניתוח כדי תוך צרפת,

ואיזור. איזור כל של סגולותיו עיקרי

*

אביבי ברוד / לשניהם קרה זה

 חזיונות פני על הסובבים סיפורי־עלילה 77

המרובה. את המחזיק מועט בחזקת והם החיים



 חדשה סדרה
"לדורי בהוצאת

נשכחות בלתי עלילות

 כל ולעם: לנוער חדשה אנציקלופדית סדרה

 המאורעות על סיפורים מבחר כולל כרך

 סיפורים אך האנושי, הידע בהתקדמות הגדולים

 אלף כסיפורי עצורה בנשימה נקראים אלה

 כרך. בכל וצילומים ציורים שפע ולילה. לילה

בלבד. ל״י 2.40 כרך כל מחיר

:ב נשכחות בלתי עלילות

 בריחות * עמים מלחמות • תעופה

 • דין בית * ים לב * ריגול ״ נועזות

הספ עולם * ארכיאולוגיה ״ רפואה

אסטרו " וקולנוע תיאטרון • רות

 • ספורט * החלל וכיבוש נומיה

הרים כיבוש

לספרות מחברות הוצאת
38 פתח־תקוה דרך תל־אביב,

32312 טלפון • 411 ת.ד.

 של וערכה מצבה מה לדעת המעונין

 ספרי־ את יקרא העברית השירה
מחב הוצאת על־ידי לאור שיצאו השירה

לספרות. רות

לאחרונה: שהופיעו ספרים כמה להלן

 רכיקובץ דליה מאת הזהב תפוח אהבת
 כת״חנה אהובה מאת במעלות אפר

 שמואל י. מאת טרופות אשליות
 רגב מיכאל מאת אבנים גדרות

 תומר כןתניון מאת חוזר נהר

אלתרמן נתן מאת אחים עשרה שיר

דורש. לכל ישלח מיוחד פרוספקט

:לד סציעה מעריב־ ״ספרית
 "מסדה" אנציקלופדיה (3

 כרכים 6ב־

 בלבד ל״י 70.40 של במחיר

הרגיל( במסחר ומעלה ל״י 100.— )במקום

 קרטון בקופסת האנציקלופדיות יסופקו הפעם

 חדשיים. בתשלומים גם להשיגן אפשר נאה.

ספרית־מעריב(. של המכירה בתחנות )פרטים

 מוגבל הזמן - קטנה הכמות
יזכה - הקודם )ל

לנוער מכלל אנציקלופדיה

 חדשים כרכים 2

ל״י 20 במקום 14.— במחיר

 "אלטנוילנד" הנפלא האלבום (1
 שהתגשם החלום אלבום

מרהיבים צבעים בשלל

ל״י 19.50 במקום ל״י 12 במחיר

ם ל ו ע ־ ם ע ימי דברי (2

דובנוב ש. פרופ. מאת

כרכים 10 ־ ב

 מפתח בצירוף מחדש ערוכה שלמה מהדורה

 בקופסה נתונה הסדרה הכרכים, עשרת לכל

בד. כריכת הדר, הוצאת נאה,

4)
 בלבד ל״י 40— ל״י 60 — במקום

נוחים. בתשלומים
בבת־אחת הופיעו הכרכים 10 כל

מעריב" "ספרית של ההרשמה מתחנות כאחת אותם דרוש



 הזר המטבע קבלת הסדר את
 לחוץ־ בצאתך לך המגיע
 הבנק בידי השאר לארץ׳
ומהיר. אדיב שרות הנותן

ארגמן

בע״מ טקסטיל לצביעת מפעלים

ברק בני

 ציון

בע׳ימ לביטוח חברה

ביטוח עסקי כל

 חיפה ירושלים, אביב, תל

ומושבותיה הארץ ערי ובכל

הראשי: המשרד

ת״א ,67701 טל. ,120 אלנבי רח׳

וגע דיסק בגק
1 כע״מ לישראל 1

.73246—7—8—9 טלפונים:דדוך



בע״מ לביטוח חברה

 תארכרת • ימי • אעז
חיים • מעבידים אחריות

113 אלנבי רח׳ — ת״א הראשי: המשרד

סניפים:

24 יפו רחוב — חיפה

13 יהודה בן רח׳ — ירושלים

בע״מ ולוזשעעות למסחר המרכזית הישראלית החברה

וקרבות נפרע מניות הון
ל״י 11.000.000ל־ מעל

*
הראשי: המשרד

67803 טל. ת״א, ,39 לילינבלום רח׳

 סניף:
2299 טל. ,12 אלנבי רחוב בחיפה,

כת: הכרות
מ " ע כ סחר

 בע״ס להשקעות חברה ה וני ד י צ
 מרכזית ראלית יש חברה

 בפינו ולאחסנה למימון
 בע״מ מתכת מפעלי ן ד ר ו א

 בע*מ כללית להובלה חברה תוכל
 בפיס לשווק מרכז
 בע*מ להשקעות קונסורציומ .מבצע־

 כמפעלים: חלקית כעלות
 בע־מ ,,ר ש 3״ א״י פורטלנד מלט מפעלי

 בע״מ ולגומי לצמיגים שמשון
 מ " ע כ ן ת י כ

 בע״מ טקסטיל מפעלי דימונה
מ " ע כ ארצי ק נ כ



העצמאות ליונו
הברכה שלוחה

 לנשיא
 לכנסת

 לממשלה
 לישראל ההגנה לצבא

 עירנו לאזרחי
המדינה תושבי לכל

תל־אביב־יפו עירית
תשכ״א העצמאות, יום ערב



הטרנזיסטור מן
ביותר, המפואר "קונסול" לרדיו

מסמל ,אמרון" דגמי 16מ־ אחד
הרדיו. בשטח האחרונה המלה

ירושלים חיפה, תל־אביב, אמפא המפיצים:

 ועד
 כל
את

 עובר מקוריים, מחלקים מיוצר דגם כל
 את למאזין ומעניק מומחים בקורת

 חדיש רדיו מקלט של ההנאה מלוא
ומשוכלל.

"רונית" הזעיר

לגדול הקטן מן
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