
 מפלא* תתפעלו במרחבי־ים המפליגה אנ׳ה ספון מעל רק
 - ה*ם בפג* משתקפת הזוהרת השמש שם - עולם

*ד״דות נוצרת שם - השער ומברר מרנק הרוח משב שם
 הנוסעים אניות - ואינו! חולפות הדאגות, חולפות ושם - בנקל

מלא, אויר במזוג מצוידות ׳־צים" של המפוארות
שחיה. בריכת - קולנע אולם - כנסת בית - מייצבים



הספד" ב״עם
חדשים ספרים

באוקטובר הופיע

נירנברג יומן גילברט: מ. ג.
 הנאציים. פושעי־המלחמה רבי עם שיחות של יומיומי רישום יחיד־במינו. מסמך
עט׳. 368 משפטי־נירנברג. בעת פסיכולוג־בית־הסוהר מי־שהיה מאת

אבן־זוהר. איתמר :תרגום

בנובמבר מופיע

הסובייטית הקומוניסטית המפלגה שפירא: ל.
 סובייטולוג בידי כתובה "המפלגה", של ביותר והמושלמת המקיפה ההיסטוריה

לונדון. של באוניברסיטה סלאבוניים למדעים פרופיסור בעל־שם,
אמיר. אהרן :תרגום נדירים. תצלומים שפע עם עמוד 500מ~ למעלה

בדצמבר יופיע

בורמה של קולה :נו או
החדשה. בורמה של וראש־ממשלתה מנהיגה משנת מתוך אפייני לקט

 ומפתח הערות נספחות, עם ונייטראליזם. בודיזם סוציאליזם, על ודברי־הגות מסות
אמיר. אהרן :תרגום ימינו. של בבורמה ומי״ ״מי

ת׳־א ,67244 טל■ ,9 ביאליק רח׳ .בע־־מ, ומפיצים מו״ליס הספד׳־, .יגם

ת ש ן7

 את להעלות קשת גם נאלץ השטחים, בכל התלולה המחירים עליית בגלל

 מעתה הרביעית. הופעתו לשנת הראשונה זו, מחוברת החל דמי־החתימה

 יהיה הבודדה החוברת מחיר (.$8 )בחוץ־לארץ: ל״י 12 לשנה חתימה תעלה

(.$2.50 )בחו״ל: ל״י 3.50



:עתה זח הופיעו עוכד עם כהוצאה

ציוניות מסות
סאקר הארי מאת

ההנהלה הבר לשעבר הבריטית, בציונות הדגולים המחשבה מאנשי אחד
מזהיר. ומסאי פובליציסט בירושלים, הציונית

 קברניטי דמויות נשתזרו המגוונת שבידיעתו הברקות, ושופע רב־אנפין ספר
 דור של נפתוליו פרשיות ומאורעות, אישים על זכרונות הציונות,

 בו עובר השני וכחוט התקופה במערכות היסטוריים עיונים ההגשמה,
 הבא הנוצרי העולם עם היהדות של הנוקב חשבונה
בזמננו. האנטישמיות של ומהותה מקורותיה את לחשוף

ל״י. 4.50:עמודים 264

לעם": כ"ספריח חחודש ספר

למהאטמה ציפיה
נאראיאן ק. ר. מאת
 במאבקו זה בסיפור משולבת גאנדהי של מתלמידיו שנים של אהבתם פרשת

 גדול מתאר רושם רב אמנותי עיצוב בכוח ארצו. לחירות המהאטמה של
 צעיר של בנפשו המתחוללת התמורה את החדשה הודו של מספריה

 אהבתו. בכורח הלאומי המרי סערת לתוך ונסחף עמו בני למצוקת אדיש שהיה הודי,
 ,22 מזא״ה רח׳ עובד, עם ובהוצאת ספרים בימ״ס בכל להשיגם

אביב. תל ,67569,66482 טל.

 המאוחד הקיבוץ הוצאת
 231271 טל. ,27 סוטין רח׳ תל־אביב,
64905 טל. ,91 אלנבי רח׳

חדשים ספרים
 הוגו ויקטור

 93ה־ שנת
 אברבאיה חיים מצרפתית:

.׳עמ 370 צרפת״. של הגורל ״שנת על רומן

גשמית שרה
 והמרי השואה לתולדות

 ודב־ והמרי השואה תקופת בהוראת ספר־עזר
עם׳. 106 השניה. מלחמת־העולם רי־ימי

 מאקארנקו ם. א.
 הנוער חינוך על

 בן־עמרם פ. מרוסית:
 וההומאניסט המחנך של פדגוגיים דברים מבחר
ורב־השנים. המאלף נסיונו פרי הנודע, הרוסי

עט׳. 244

ניר דב
בית־שאן אזור

וגבולו האיזור הטבעי! היחוד האיזור! נוף
 המשק ז כיצרן האיזור בנוף האדם > תיו

ותמונות. ציורים דיאגרמות! מפות, החקלאי.
.׳עמ 216

בסוריה? ההפיכה סיבת מהי

 בספריו תמצא בסוריה להפיכה הרקע את

)פורצקי( פורת א. ד״ר של החדשים

ה י ר ם־סו > ר צ מ
 המציאות את מקיפה ביסודיות המתארים

בסוריה. להפיכה שהביאו הנ״ל בארצות

,יבבה" הוצאת
63134 טלפון 82 אלנבי תל־אביב,



בע״מ המרכז* המשכיר
 — ירושלים — חיפה — תל־אביב

אילת — כאר־שבע

 לאספקה המרכזי המוסד

כישראל הקואופרטיבית התנועה של

 חיפה ירושלים, אביב, תל

ומושבותיה הארץ ערי ובכל

הראשי: המשרד

ת״א ,67701 טל. ,120 אלנבי רח׳

הופיע

 שולוחוב מ.
 ב׳ בתולה קרקע

שלונסקי אברהם עברית:

 מגולל הסובייטית הספרות של הגדול האפיקן
 תקופה חלקים( בשני )רומן בתולה" ב״קרקע

 הקולק־ תקופת בריה״מ, בדברי־ימי הרת־גורל
הנחשל. הרוסי הכפר של טיביזציה

 הפסקה אחרי בבריה״מ שהופיע השני, הכרך
 בתרגום־ בעברית עתה מופיע שנה, 25כ־ של

שלונסקי. אברהם של הפאר
*

 קובנר אבא
 החול אדמת

ברגנר יוסל רישומים:
 מעמקי אל החותרת לירית־פילוסופית פואמה
 יחדיו. מזוגים וגדולת־הנפש המרד שם החיים,

אלבומי. פורמט נפלאה. פשטות שקויה שירה

 קיכלר־זילברמן לנה
מאשימים אנו

 למשפט חשוב חומר השואה. מן ילדים עדויות
 יהודים, ילדים של וגבורה סבל פרקי אייכמן.

 לגזר־ נכנעים ואינם חייהם על הנאבקים
מנצחים. יוצאים וסופם הנאצים, של דינם

 ז׳יטלובסקי חיים
כתבים

 רבי יעקב :עברית
 מאהלר רפאל פרופ׳ מאת מקיף מבוא עם

המסות: את כולל הספר
ולאו סוציאליזם יהודית: בהיסטוריה עיונים

 הלאומית־הפיוטית התחיה !לאום או את : מיות
 הלאומית־ המשמעות !היהודית הדת של

 !ואדם יהודי !היהודית הספרות של המתקדמת
 החופשית! היהודית המחשבה שירת — איוב

 של משמעותם אנדרייב! ל. של "אנאתימה"
אנוש. חיי

*
 כקרוס: יופיע
ארנבורג איליה
חיים שנים, אנשים,



 מ״בע ולהשקעות למסחר המרכזית הישראלית החברה
 וקרנות 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
ט " ע ב כהר

 בע״מ להשקעות חברה צידוניה
 מרכזית ישראלית חברה

 מ " ע ב ה נ ם ח א ל ו למימון
 בע״מ מתכת מפעלי ן ד ר 1 א

 בע״מ כללית להובלה חברה תרכל
 מ " ע ב לשווק מרכז
 בע״מ להשקעות קונסורציום "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 כנק
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