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ד כיד .קשת־ ב שנסקרו ספרים

 והשר, השיר באבי־יאר, שלמה: אבן־שושן,
164 יד,

180 טו, בר־כוכבא, שמואל: אברמסקי,
 ושיר, הגות :הודו משירת :ע. אולסבנגר,

170 יג,
140 טז, החמישי, ברקיע :רחל איתן,

152 טז, המונרכיה, על דאנטי: אליגיירי,
166 טו, האינקויזיטוריס, יז׳י: אנדז׳ייבסקי,

144 טז, עשן, אהרן: אפלפלד,
170 טו, חרב, מול יוסף: אריכא,
169 טו, ההרריים, יוסף: ארליך,

 החיים, שנים, אנשים, :איליה ארנבורג,
162 יד,

 1166 יד, ג, כרך במחתרת, מנחם: בגין,
160 טז, ד/ כרך

172 טו, מקרא, עיוני יעקב: בהט,
149 טז, אדם, פני מרטין: מרדכי בובר,

 עולם, ימי בדברי עיונים יעקב: בורקהארט,
154 טז,
 מ.ז פרישוין, א.; ת. סיטון, ל.: ביאנקי,

186 יד, הארוכה, הים בדרך
180 יד, יוון, ימי דברי :ב. ג׳. ביורי,

 בעליה וארגוניהם פועלים משה: ברסלבסקי,
181 טו, הראשונה,

176 יד, אחיה, אני לילא: בעלבכי,
 האור, באותו החדר, באותו :אורי ברנשטיין,

148 טז,

 שנות אלפי חמשת — הודו הרמן: גאץ,
167 יג, הודית, אמנות

164 טו, נירנברג, יומן מ.: ג׳. גילברט,
165 טו, הצעיר, ורתר יסורי ו.: י. גתה,

168 טו, הסונה, חברברי ג׳ראלד: דארל,
144 טז, וענשו, החטא :פיודור דוסטויבסקי,

 טז, סטאלין, עם שיחות מילובאן: דז׳ילאם,
157

178 יד, ואהבותי, חיי :פראנק האריס,

 מקצוע, בתורת הפוליטיקה :מאכס ובר,
156 טז,

אנתו )עורכים(: דוד וליבשיץ, שלום וורם,
 אז, הסוציאליסטית, המחשבה של לוגיה

158
177 טו, אינאים, ורגיליוס:

64 טז, בודלר, יחיאל: חזק,

143 טז, בלבד, לישראלים שבתי: טבת,
תום :183 יד, פין, הקלברי מרק: טוויין,

184 יד, סוייר,
171 יג, פופינס, מרי :ל. פ. טרברם,

175 יד, בעשן, נוף איתמר: יעוז־קסט,

167 יד, לוחמת, של סיפורה :גאולה כהן,
161 טז, איגרות, ברל: כצנלסון,

 הקדושה, בתולת־הים סטראטים: מיריבילים,
168 טו,

 הלב, הוא בודד צייד קארסון: מק-קאלרם,
175 יד,

171 טו, רוח, חפניים מלוא יחיאל: מר,

168 יד, למהאטמה, ציפיה ק.: ר. נאריאן,
 יד, השעון, מאחורי הדיירים מרי: נורטון,

179

142 טז, אנהלי, יוליוש: סלובצקי,

171 יד, הזאת, הנוראה ברוח :יהודה עמיחי,

141 טז, הערימה, שלמה: קאלו,
178 טו, יריחו, את חשפנו קתלין: קניון,

 טו, בפילוסופיה, סוגיות נתן: רוטנשטרייך,
174
172 יד, הלוחם, מנוחת כריסטיאן: רושפור,

147 טז, יהלום, שירי ישראל: רינג,
145 טז, המלך, יומת מות מרי: רינו,

האפרי הסיפור מבחר )עורך(: דוד שחר,
177 טו, קאי,



169

 הרייך של ונפילתו עלייתו ויליאם: שיירר,
163 טו, השלישי,

172 יד, זרה, עיר רנה: שני,

 טז, תיאולוגי־מדיני, מאמר ברוך: שפינוזה,
151

 הקומוניסטית המפלגה :ליאונרד שפירא,
161 יד, הסובייטית,

165 יד, במוסקבה, ישראלי מיכאל: ששר,

 המערבית, הגדה על לילה בנימין: תמוז,
185 יד,

ד כיד !.קשת" ורישומים תמונות

101 טז, אלדובי,
43 טז, מיכאל, ארגוב,
17 יג, אביגדור, אריכא,

17 טו, אהרן, גלעדי,

91 יד, דה־קיריקו,
61 טו, ז75 ,63 יד, יצחק, דנציגר,

33 טו, שלמה, ויתקין,

33 יג, יעקב, וכסלר,

27 יד, יוסף, זריצקי,

105 טו, בסטאלינגרד, גרמני חייל

85 טז, כהנא,

15 טז, רודי, להמן,

97 יד, מאריני,
141 ,137 ,119 ,105 ,99 יג, ההודי, ההווי מן

35 יד, לאה, ניקל,

75 טו, אביגדור, סטימצקי,

39 יד, דוד, עזוז,

45 יג, דב, פייגין,

57 טז, פלומבו,

73 יג, ייחאל, קריזה,89 טו, הגרמנים, בארץ יער
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