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״מעין״ ספרי□ חנות אצל
 31 אלנכי רח׳ תל־אביג,

סניפים
 2 החבצלת רח׳ .,העתיד״. ספרים חנות : ירושלים

ה פ א׳ 10 נורדוי רח׳ ילד, פוטו :חי
51 ביאליק רח׳ לנוער״, ,הכל :גן רמת
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ל אלי המגיעים במכתבים שעיינתי אחרי
 לבשתי ראשי, על אפר שפכתי אחרונה,

 ש־ למסקנה באתי להתפלסף. והתחלתי שק
 הם ׳רבים כה פיך״. — ולא זדים ״יהללוך

 שלא אלי, הכותבים הטובות המידות כלילי
להם. להאמין אלא לי, נותר

ב לא עצמי ״על  העובדה... מן חוץ הרכה, אכתו
חמד״, בחור שאני אומרים ב נ ת כתו שטו  כן כפ

נשמה־ עם להתכתב הנועונייז )842/88( 18.5ה־
פעה בעלת ,16—18 בניל אחות  רצוי נאה, הו

הומור. וחוש הבנה נוצת הכרחי) שלא (כנראה .

תה לנערה ם/ של בתנועת־נוער פעם שהי ה  ה
ת דווקא, תדרות ת זכו פו ך עם להתקשר עדי  ב

,842/89( בנחלת־יהדדה חקלאי משק בעל עשרים ( 
 ; פחות) נם (אפשר 19,5 בת רק להיות עליה

הארץ. ילידת
•

אז לי יש ת בעל פלא ילד כ ת התכונו :הבאו
ת. עינים )842/90( ורבע 17 בו  בלונדי, שער כחולו

מאי. :לעתיד מקצוע בינוני. גובה א י טב מתמצ  הי
ם שאי ת, :בנו מאו מו והעיקר (קלטית מוסיקה י
קה תיאטרוז. ,סרטים דרנית). טי כו׳ פולי ״ ו כו ״ו ה ), 

®. כל את כנראה כולל שא  למכתבים הזוג בת ה
ש שהוא הנו בכל להתמצא מוכרחה לא מחפ
 מהם. באחד לפחות אם כי לעיל, הנזכרים שאים
 יתר רצינית לא רצוי ,16—17 בניל להיות עליה

המידה. על

ב ״מה ב לאחרים. שטו ״. נם טו ה חשב לי
א אלי. לכתוב כשהחליט הוותיק קורא  18 בז הו

ני, נוף בלונדי, שער ),842/91( נו  ביה- תלמיד בי
ה .לדייג הספר ת מי אחרונה. שנ כ שמתעניינ

ת, סאו פה ופוליטיקה, סרטים י ף י פ  כד על ונו
 למכתבים חבר אולי בו תמצא 18—16 בניל גם

מעניז.

ם, כל על אי ש הנו רט. חוץ . קה מספו סי ו מו
,842/92( 15 בת נערונת להתכתק רוצה ציור, (

שכילה  ניל עד בחור עם יפה, די לדבריה. מ
שכיל רצוי ,18 ש (כדי בהברה מקובל ולא מ

?). לרחם תוכלי ו לי ע

קה, טי לי ת פו ת, יום בעיו מיו ת יו  חברה בעיו
ת.^עולמית אדם. ובני ה, כללית ספרו  בד היסטורי

ת דעות, להחלפת מציעה, ובימה, טטי רי צעי סמינ
א מי ).842/93( 17,5 בת רה מצ  התוארים את שי

ת, השכלה בעל ב ומבוסם כנה, חברות תיכוני
תיו, ם דעו מי לו. את ינסה לו, מתאי מז

מה אינה נילה, בעילום הרוצה אחת ש מעלי
ם״ חיים אבל סוערת. ״אהבה רוצה היא  שקטי

 עדיו אדם עם להתכתב רוצה היא ).842/94(
ש, חד קסם ובעל תואר, יפה נפ  .27—36 בניל מיו

פה היא סי ת. נעימה שהיא מו ם וחינני שגי  (מו
ם, קצת שטי פ ?). לא מו

שה ר, חוש בעלי ,21—22 בגיל הברים שלו מו  הו
 במכתבים לעלוץ רוצים )842/95( עליזים תמיד

ש עם ם בעלות 17—19 בניל נערות שלו תוני  נ
ם, נפשיים ת. תל־אביביות דומי רצויו

שאיר אחד תי שה קרי אחרי מבולבלת קצת או
א מכתבו את  ומעלה רווק )842/96( 30 בז הו

תו־), ת בעל א>פטימיםט, סצויינ פו אי ת ש  רוחניו
שאיר (אוהב ת לה ם?) חלונו חי תו א פ ש הו  מחפ

ת, בנערה הד  ה־ דתית, לא אד לב גלויית חינני
אטרוז לבקר א«הבת ת. ומתענינת בתי ר בספרו  ועו
שהו, היה מ ץ שקוראים מה לה שי מ  לב או

• אזרחי(?.)

 מהפנים שערות הרחקת
 ומהרגלים מהירים

 דיאטרמית שיטה
קצרים) (גלים

לשעה שערות 1600
 סופי באורח צלקות בלי אחריות

רפואית. התיעצות
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 .18 הסנדלר יוחנן — תל־אביב

 החורף בחודשי תשתמשי
השערות. להרחקת

צינקוגרפיה

. דנדזונסק־ י
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נצבעים - רשת ־ קו

פתרון / הכפף חידון
פע" 11 )3( :ונצואלה )2( ! ירדן )1(

״ ; אירלנד ).5( ; בולגריה )4( ; מים .  י
בר /8ו : ברזיל ודו : לחודש ל״י

(6) 7 m/ u  ; u'lj!כ.) ; ו; . ̂
 ; ברזיל )8( 1 ברזיל )7( ! לחודש ל״י 450

( אלף 30 )9( ( קוריאה )10!  מצדים; )11;
 ; בוליביה )13( ;כסף שקל 400 )12(
בליטות. 12 )15( ;הולנד )14(

א מפני ת, עולם השקפת בעל שהו  ריאליסטי
ליז יוצא ,29ה־ בז זה, בחור מתענייז  )842/97( סו

ל ציור, טכניקה, בכלכלה. סו א וארכיטקטורה. פי  הו
 יוכל סלונית ולא רצינית בחורה עם שדק סבור

שאים על להתכתב אלה. נו
•

רוצות. )842/98( 16—15 בניל חברות שתי
ט שו ד, פ או  —20 בני חברים שני עם להתכתב מ

ת צורה בעלי 18 נאה. חיצוני

 וגרמנית, אנגלית כעברית, לשונות' של מבחר
ע  )842 / 99 ( 30 בז תל־אביבי, )ר1ב להתכתבות מצי

אה רצינית לבחורה ם .25 גיל עד ונ שאי להת נו
ת משנים. אינם כתבו

 500 של סכום לצרף יש מכתב.אלי לכל
בבולים. פרוטה

 ד. ת. הזה, העולם לציין יש .המעטפה על
רותי. עבור תל־אביב ,136

קולנוע
סרטים

■ התאחדו! התקופות, פד נש
 ג׳ראר את לוקח החלומות אביר קליר, רנה
 יפהפיות שכולו לעולם הצופה ואת פיליפ

וחלום. הלילה
במק שלומיאל צעיר, מוסיקאי הוא קלוד

 (מגלי שכנתו אל לחייך מתבייש הוא צת.
 הספר, בית תלמידי במוסך. העובדת ונדל)
 לשון, לו חורצים מוסיקה, מלמד הוא אותם

מפ המכוניות רעש קליפות. עליו מעיפים
 אחי־ת׳ תקופה על חולם קלוד ליצירתו. ריע

 הבעלים היו בה הוואלס תקופת ,1900 בשנת
יותר. ולילרליות דעת קלות הנשים מבוגדים,

 מן העושה קרול, מרטין היא כזו אחת
 היא — ידוע קומפוזיטור הצעיר המוסיקאי

 קופץ המאושר קלוד בערב. ראיון לו יועדת
 נפלאה? תקופה זו ״האין : מתפיץ ברחובות
בעי תקופה זו ״מד״ חביבים.״ כה האנשים

 זמנים׳ היו ״פעם זקן, ברנש מזדעק ?״ ניך
 קלוד אלג׳יר.״ מלחמת לואי־פילים, בתקופת

 לאלג׳יר, ישר בחלומו מפליג מהסס, אינו
 הרמון, יפר,פית של לבה ואת מבצר כובש
 המעלות כל לה שיש לולובריגידה, ג׳ינד,

 אחים שני בתוספת אחת, באשה האפשריות
 לתקופת נמלט אתם, מסתבך הוא נוראים.

 מרקיז בת עם מתעלם כשהוא המהפכה, ערב
 וגלגולים תקופות עוד עובר הוא חמודה.

 עיניו את אחד יום פוקח שהוא עד רבים,
האמיתית. אהבתו את השכן בבת ומוצא

 מלא משחקו קליד׳ רנה של הנפלא במויו
 הסרט את עושים פילים, ג׳ראר של הקסם
 שנראו ביותר והמקסימים הנעימים לאחד

לאחרונה.
רוצה הקהל

 שתי של ההתרחשות מקום הוא ניאגויה
 החשוב שהפרט בסרט קטן פרט רציחות,

 הבלתי־מרוצה־ אשתו מונרו, מרילין היא בו
 עצמה את לעניין כדי קוטן. ג׳וזף של לנצח

 לזוגות לבילוי מקום המפורסמים, באשדות
 בשמי אופקית הליכה הולכת א) : היא נאהבים

 כל ללא היכולת, גבול קצה עד צרות לות
עמו נושמת ב) מעליהן, או מתחתן לבוש
מש ג) לעין, נראית סיבה ונאנחת׳גגלל קות,
 לה לוקחת ד) הצופים, ואת בעלה את געת

בעלה. על־ידי נרצחת ד,) מאהב,
 צעיר, זוג נקלע הזו הקלחת כל לתוך
הר כמד, עוברת פיטרם, ג׳ין שבו, שהאשד,
 ניצלת קוטן, מידי מסמדות־גבות פתקאות

דבר. של בסופו
 של ביותר הגדולים הפרסומת מוצרי שני

 מונח, ומרילין הניאגרה אשדות אמריקה,
המ הצופה, של לכספו מספיקה תמורה הם

 מונרו המון מים, המון רחבה בעין קבל
 וקצת מדיחה, מתחנחנת, מתפתלת, מפרכסת,
משחקת.
בפר להאמין מתחילה עצמה שהיא נראה

 אם לפיה. מתנהגת אליה, המיוחסת סומת
 כל אין בזה, לרצות טיפש מספיק הקהל
כך. תנהג לא מדוע סיבה

מתבני□ יפה הקול
 ידועה אופראית פרימדונה היתד. מלכה נלי

 כבשה שלה, הלירי בסופרן אוסטרלי. ממוצא
 בתקופה גבריה, ולבות אירופה במות את

 המאה ותחילת 19ה־ המאה טוף של הטובה
העשרים.

 מלכה, של הפילמאי לקולה השייך הגוף
 מונסל פאטריס אחרת, פרימדונה של הוא
 שלא יורק, בניו אופרה המטרופולימן מן

 להיות כדי העמידה לגיל להגיע חיכתה
 להיות החליטה וחזה, ממדים גדולת פרימדונה
ממדים. קטנת צעירה פרימדונה

 ואהבותיה חייה על מספר הצבעוני הסרט
אופיי שאינה בליברליות־מה מלבה, מדם של
 נישאת שהיא עד אמריקאיים. לסרטים נית

 היא באוסטרליה, עוד אהבה אותו לבעלה,
בע תכשיטים. והרבה מאהבים כמה מאספת

 מר לו שיקראו אוהב אינו מה משום לה,
 כארמ- גברי כה שם לו שיש בזמן מלבה,

 עוזב הוא ירחי־דבש, כמד, אחרי סטרונג.
 ויקטוריה, המלכד, עם שיחה אחרי אותה.
 העולם) באזני (לשיר שהחובה מלבד, נוכחת
ארמסטרונג). הגברת (להיות לתענוג קודמת

באהבה. הדין את עליה מקבלת היא
 שלא מר, יפים. הם שבסרט האופרה קטעי

 בסרט הגברים כל מתעקשים מדוע הוא מובן
יפה. הסופיים, הפנים בעלת למונסל, לקרוא

0 י ש J 'ץן
הותקפו הש&יאות

 של לעתיד ראש״ו־,ממשלה ברשימה.על
בת מלווה שהיתר, שרת, משה ישראל,
 סיפר קצרים, מכנסיים לבוש כשהוא מונתו
הח שרת כי הנודע החדשות שבועון טייס,

 קטן שד שפירושו משדתוק, שמו את ליף
 המקובל כינוייו אך משרת, שפירושו לשרת,

״מלמד.״ הוא טייס, לדברי בממשלה
ממ באחת : רשימה באותה טייס סיפר
 שרת שערך האחרונות העיתונאים סיבות

 ש־ אחרי עברית• הבין שלא כתב־חוץ נכח
 ביקש השעה, מחצית במשך שית ד,ירצה
 את לו לתרגם הישראליים הכתבים מאחד
 :התשובה לשמע הופתע הדברים, תוכן
 את רק התקיף כה עד התחיל. לא עוד ״הוא

 הדיקדוק שגיאות על העברית העיתונות
שלה.״

 חילופי מטכס דיין משה רב־אלוף בצאת
 לו חיכתה ראש־הממשלה בבית הרמטכ״לים

 עם מעילו את מראש הכין נהגו :הפתעה
 שעה אותו לו מסר החדשים, הדרגה סימני

 ה־ אחיי מיד הנשיא, עם לפגישה שנסעו
טכם.

 חרות ח״ב פנה כנסת ישיבת בשיעמום
 לספסל, שכנתו אל כאדר, יוחנן המבריק,

ל התחנן וילנסקה, אסתר מק״י ח״כית
 נשית.״ קצת תהיי קצת. חייכי ״אנא׳ : פניה
 כיבדה הרצינית״תמיד שהח״בית לכף זבה

, רחב. בחיוך אותו
 צעק דקות, במה כעבור המושב, בהפסקת

 לכיא שמואל שונא״השמאל מפא״י ח״ב
 :למשנהו הכנסת מזנון מקצה באדר, אל

 בכלל אסור קומוניסטית. עם מדבר אתה ״איך
 (בשיחות הקיצוני־פחות באדר אתם.״ לדבר

 מעונין איני יש׳ ״מה :לעומתו אישיות),קרא
 חן מוצאות רגליה פוליטית, מבחינה בה

 את היפנה בנוח, לא הרגיש לפתע בעיני.״
 לידו. עומדת וילנסקד, אסתר בי וראה ראשו

מתוחים. השכנים שני בין היחסים מאז
 כס־ רופטוס עברית, הדובר מפ״ם ח״ב
 השיע" מן להימלט דרכים שתי גילה טוני,

 הכנסת היי של אוזלת״היד והרגשת מום
החי בטכניון ארכיטקטורה לימוד :הדרכים

ערביים. שירים כתיבת פאי,
 זיסמן, שלום הצעיר הצ״ב ח״ב סיפר
 בבית שבוע שהה בו באירופה מסיור בחזרו

 להשוות אפשרות כל אין :הבריטי הנבחרים
 המון עוברים שלנו. הכנסת עם הפרלמנט את

האנ הומור, יותר הרבה לך ויש מסדרונות,
מתווכ שהם בחומר יותר בקיאים שם שים
 גם : אחד דמיון ישנו זאת לעומת עליו. חים
 וויכוח בשעת מעטים ח״כים רק נוכחים שם
בלתי״חיוניים. עניינים על

הוקו המצילים
 מוכתר ביקר בנצרת, מגלותו שיחרורו עם
 אכו־ ראשיד מחמוד אבו־גוש, כפר
 הזה, העולם במערכת גוש אכו עלי
 היכו ולבסוף אותנו, להציל ״רציתם : נאנח

אתכם.״ גם
 עכד־אל־ הזדמנות, באותה כשנשאל

 הגדולים, מארבעת אחד סלם־אכדגוש,
 קריינית את הכלא מן בשעתו ששיחרר

ב שנה כך על וישב כהן גאולה לח״י
 : השיב במצבו, התעניינה גאולה אם מאמר,

 בשעתו התכוונו לא דבר, אין אבל ״לא,
הי לעם אם כי אישית, לה דווקא לעזור
הודי.״

 של הכדורגל קבוצת של מאמנה כשאיים
 הזה העולם (שער כית־הלוי ג׳רי מכבי,

 שחקניו, מטובי אחד על ספק־ברצינות, ),818
 הזה העולם (שער גלאזר (״שייע״) ישעיהו

ש בשבת למשחק אותו יכניס שלא )841
 המרכזי והמקשר אש״ד חבר ענה עברה׳

 בסדר׳ אותי? תכנים לא ״אתה בקבוצה:
 אותך יכריח כבז־ הוא הקהל. בתוך אשב אני

אותי.״ להכניס
ב לכינור רסיטל שטרן איזלן כשנתן

 בו נלחם מהקור, נבהל לא ירושלמי אולם
 שלוש שתה הפסקה בכל : מקובלת בתרופה

 הסדרנים, אהד לו הגיש אותן חם, תה כוסות
 גרונות לנוכח האולם, דרך הכוסות עם שעבר

המקנאים. הצופים

t842 הזה העולם




