
י ו ו ה הפזח־ה

כולם. על כנראה משפיע האביב
ש למכתבים, בני־בנות־זוג רוצים הם

 להשתעשע. אוהבים עליזים, יהיו
 פיסול, דא ציור, לא
פסנתר לא

 )862/221( 18 בת ועיניים חומת־שיער
 נראה מאד. אומללה שהיא לי -ותבת

 מבר,־ הבחורים כל כי המרות מתוך לה
 לדבריה יפות. בחורות להתכתבות ים
 כל בה אין יפה. ביותר לא נערה היא

 או פיסול,׳ כציור, מיוחדים כשרונות
 מבריקה לא גם היא פסנתר. על נגינה

 לרבל היא תשמח לכן בחברה. ביותר
בתכונותיו. לה הדומה מבחור מכתבים מוסיקה מעט ספרות, בעיקר
 שנה 17 עתה זה לו שמלאו מפני

 להתכתב צעיר ירושלמי רוצה )862/222(
 מתעניין הוא .17 עד 16 מניל נערה עם

במוסיקה. מעט בספרות בעיקר
בלבד... מהלימודים על לא

 שנתיים שבעוד )862/223( 18 בנות שתי
 שלמרות החליטו הסמינר. את תסיימנה

 בחייהן נכבד מקום תופסגם שהלימודים
 לחיות. אפשר בלבד עליהם לא הצעירים,

 ■ם יודעות הן אך רציניות, הן אמנם
ל להאזין המתאימה, בשעה להשתעשע

 נעימה. שיחה לשוחח וקלה, כבדה מוסיקה
 להרעיף מוכנות הן אלה תכונותיהן את
 תיכונית. השכלה בעלי צעירים שני על

 בידור, אוהבים נם אך רציניים שיהיו
 ״בכל קלאסית מוסיקה שיאהבו והעיקר

נפשם״. נימי
!60מ־ פחות לא

 הנערים לשלישייה יש מה יודעת איני
m )862/824( .17 5ה־ בני xהברות־תנו־ ־ 

 דבר להם אין פנים כל על עוה־נוער.
 שגובהן 16 בגיל תל־אביביוה בנות נגד
 ם מובנ הם זאת ם״ם. 160מ־ פחות לא

במכתבים. להוכיח עצובה תהיה ♦טליע
בירו הרוח למדעי בפקולטה סטודנט

שהו עצמו על אומר )862/225( שלים
 אוהב נחמד, פניו ומראה נאה פעתו

קלא מוסיקה אוהב: הוא המון־דברים.
 ועממיים, סאלוניים ריקודים ספרות, סית,

 להתבדר טיולים, שחייה, בעיקר ספורט,
שאו יפד. נערה תימצא אם ולהתלוצץ.

 להתכתב ישמח הדברים, אותם את הבת
 תהיה שלא אחד: תנאי מציג הוא אתה.

עצובה.

חברמנית תחיה שפן
 אופנוע נבי על לטייל שאוהבת מי
 מרע בעלת סלונית זאת עם ויחד

 בהתכת־ עניין לה׳יוא תוכל וחברמנית.
21׳ ה בן אוהב.הטיולים עם <ת

)862/226.(

הכו 17 בת מחנה מכתב קבלתי
תבת:

 בעיות, מכל פטור ,17 בן ״לבי
ב בפעילותי לגמרי מאושרת אני

 בספרים במוסיקה, (צופים) תנועה
 לכל ממליצה אני לתיאטרון, ובהליכה

 מי־שו־ של רומנים האוהבים אלה
 לעשות מתקתקים, וסרטים שנים,

כמוני.״
 ויחי התפריט, את מעבירה אני

 מסרבת אני חנה, זאת, בכל האושר!
 מכל לגמרי משוחררת שאת להאמין

 של מוחלט העדר .17 בגיל דאגה
מדאיג. הוא דאגה

בטכניקולור אהבה
ה נוכח מיואשות אתן — ורחל: חוה
 חברו־ אחרי להוטים הנערים כי עובדה

 בקלות מתיאשות אתן הצבועות. תיכן
 חסר נאהבות, להיות כדי׳ ידידותי. רבה,
 קופסה איפוא, קנינה צבע? מעט רק לכן

 הנערים משתגעים באמת אם שלמה.
 הזמן יארך לא בטכניקולור, נערות אחריי

 אני לבחור? ״במי מכן מכתב ואקבל
 סבורה) שאני (כפי ואם מיואשת...״

 תהיינה צבעים, של שאלה אינה האהבה
נוספת. פעם מלהתיאש פטורות

אותי? אוהב אתה
 בכלל ונשים נערות — ש.: שלמה
 נערתך, לנבי נאהבות. שהן לדעת אוהבות

 מספיקה לא זאת, להבין יכולה ואני
 חודשים לפני לה שנתת הצהרת־האהבה

 נכנסים שיחסיכם ההרגשה לה יש מספר.
 פנישה בכל לה לומר צריך אינך לשיגרה.

הזעי ברומנים כמו אותך״ אוהב ״אני
 במחמאה. זאת לעשות יכול אתה רים.

מכ ירד לא ^לום בחיוך. טובה, במלה
חמו שטויות לה תלחש אם הגברי בודך
פעם. מדי לאזנה דות

ירשת? וגם הרצחת
 את לאכול רוצה. כנראה את — עדינה:

 ״סחבת״ בידיך. אותה ולהשאיר העוגה
 ורצונך שלה, החבר את לחברתך
בע להיות עליה ידידותה. על גם לשמור

 כזה. למצב להסכים כדי מלאכי אופי לת
 שתעשה, קיווית עצמנו. לבין בינינו ומה.

 או. או, שמחה? מרוב צווארך על שתיפול
 כיבושו על שמרי ובכן המשורר. אמר

 שלך אחרת חברה שתבוא לפני החדש
עין. עליו ותלטוש

אנגליה
• נשאר הב״אל ד ט

הלונדו־ניים׳ (כעכים) הבייגל מאפיות ארבע
 חמורה. בעייה לפני עמדו אופיהן, תריסר על

 אסר בפרלמנט שהועבר אפיית־לילה חוק
 בשנה שבועות 28מ־ יותר לעבוד אופה על

שבו ארבעה של בסרו־גין ואלה עבודת־לילה,
 עבודת" שבועות וארבעה עבודת־לילה עות
יום.

 שהבייגל מכך נבעה אופי־הבייגל של בעייתם
 חייב לונדון, ליהודי טיפוסי מאפר,־בוקר הוא

 לתשע שלושים שש בין שולחנם על להופיע
 ב־ מופעל החוק היה לו בבוקר. שלושים
 את לסגור נאלצים אלה היו הבייגל, מאפיות"

 או ימים, לחודש חודשיים כל מאפיותיהם
 הנאפה בייגל כי חדשים. אופי־בייגל לחפש
 ארוחת־הבוקר, לפני מספר משעות יותר
בייגל. אינו שוב

 התערב ג׳נר ברט ההודי הפרלמנט חבר
 לו הסביר שר־העבודה, עם התקשר בדבר,

 אפילו הוא בזילה. הבייגל אפיית הכרח את
 התובע הבייגל, ייצור סוד את לשר גילה
הבצק. הרתחת את אפייתו לפני שעות כמה

 את הבריטי שר־העבודה פירסם השבוע
 חוק־אפיית" חל לא עליהן המאפיות רשימת

 : ברשימה הראשונות המאפיות ארבע לילה.
הלונדוניות. מאפיות־הבייגל

אדצחויהברית
TIME IS MONEY

כ לא בארצות־הברית ידוע קנטור אדי
 לא במידה ידוע הוא בלבד. מצליח שחקן

 בשנים מיליון. בחסד כמאסף־כספים פחותה
למג זה כשרונו את מקדיש הו_א האחרונות

חש על לזקוף יבול המאוחדת, היהודית בית
 משך אותם דולרים׳ של רבים מיליונים בונו

יהודיים. מארנקים
ה מסע״איסוף״הכספים פתיחת עם האביב,

 ישנה, נימה על לפרוט קנטור ניסה שנתי,
 מעוד כסף יותר עוד בעזרתה למשוך ווה ק

 מכי" לקראת שבוצע הנסיון, ארנקים. יותר
ב התבטא בסינסינאטי, בת״מגבית״ערב״פסח

ככו שנשאו כרטיסי״הזמנה מאות הדפסת
 בפי ביותר השגורות האמרות אחת את תרת
Tim אמריקאיים: עסק אנשי e is money.

 שהופיעו השאלות היו שיגרתיות פחות
 הקני ההזמנה כרטיס שאל זאת. כותרת תחת
 תאלץ לא אם תתרום, דולרים ״כמה :טורי

 דולרים כמה ? למסיבתנו ולבוא זמן לבזבז
 וללבוש זמן לבזבז תצטרך לא אם תתרום,

 לא אם תתרום, דולרים כמה ? בגדי״ערב
 אנשים, עם פגישה על זמן לבזבז תחוייב

?״ לפגוש רוצה אינך בהם
ו בארנקים, פגעו קנטור של שאלותיו

ה בערב כמצופה׳ נשלחו, ניכרות תרומות
 התורמים רוב החליטו כמצופה שלא מסיבה.

 בגדי" לבושים למסיבה באו זמנם, את לבזבז
 רצו אותו אחד אדם היה במסיבה כי ב. ע

קנטור. אדי :זאת כל לפגוש,

וזבאן
להתבטא לדעת צריכים

 הנסיכות בחבאן, יהודי שהעליב מוסלמי
 מובא היה תימן, שבדרום למחצה העצמאית

 בטביחת ומתחייב נקנס קאדי״תעיר, לפני
ש מוסלמי העניים. בין בשרו וחלוקת כבש
 הרבה במצב עצמו מצא בחבאן יהודי הרג

 החברה מן מנודה היה הוא :נעים פחות
אשה. הרג כאילו גדולה היתר, וחרפתו

ה מן עברו אלה חבאניים חוק דקדוקי
 בשנת קמו חבאן יהודי מאות כאשר עולם,
 יחד לישראל, ועלו חפציהם את צררו ,1950

 הם הקסמיס. במרבד התימניים אחיהם עם
ש אחת, יהודייה אשד, מאחוריהם השאירו
 לכמה בדומה שבעלה, מפני בחבאן נשארה
 ציוניות, נטיות חסרי חבאן יהודי עשרות

 של הקלה בדרך בחר בחבאן, להשאר כר ב
התאסלמות.

 האפוטרופסות את ביקשה שנים ארבע משך
 המאוסלם, בעלה בבית מצוי שהיה בנה, על

הצ החורף בראשית בינתיים. התגרשה ממנו
 חבאן, של העליון שופטה לפני להופיע ליחה

 לפניו להפיל אבן־עבדללה, נאסר השולטן
 פשוטה. הכרעה שיטת גילה נאסר תחנוניה.

 השנים ארבע משך שלמד מהילד ביקש הוא
 סורות 113 של רובן את בעל־פד, האחרונות

 את הילד כשפתח מהן. כמה לדקלם הקוראן
 מובהק, חבאגי״מוסלמי בחיתוך־דיבור פיו

יהודי בפי מצוי שהיה מזה בהטעמתו השונה

 לאם יעץ האב, לטובת נאסר הכריע חבאן׳
 חבאני־מום" מבטא לעצמה ולסגל להתאסלם

למי.
 לא זה פסק־דין מתפוררות. המצבות

 החבאניים, המתאסלמים קהלת בעיני חן מצא
 דיבור חיתוך לעצמם סיגלו טרם שרובם

מש דרך על החליטו והם חבאני״מוסלמי,
 חבאן, מתאסלמי כל : מחאתם להבעת תלמת

 שעבר בחודש קמו מקצועם, לפי צורפי״זהב
 אליה השכנה, חדרמאות לנסיכות והיגרו
 בהחלט מותרת יהודים, של כניסתם אסורה

לא״יהודים. של כניסתם
 ב" חבאן יהודי מקהילת שנשאר מה כל
הא שלפי היהודי, הקברות בית הוא חבאן
 לפני קרוב. קצו אף חבאן מתאסלמי שמת

 עסקו חבאן צעירי כי גילו לחדרמאות צאתם
 מצבות בנתיצת האחרונות השנים ארבע משך
 אליהם עדן, יד\די היהודיים. אבותיהם קברי

אח סברו שעבר, בשבוע חבאן פרשת הגיעה
 היתד, לא זאת האשמה לפחות כי ידעו רת,

פרי חול אבני העשויות המצבות מבוססת.
מעצמן. מתפוררות כות

ברית־הםועצות
טוגבד חופש
 לדת ברית״המועצות ממשלת של גישתה
 וד,שלטונית היות האחרונות, בשנים התרככה

הגורמים אחד הינה שהדת למסקנה הגיעו

ה מספר הלאומי. הרגש לחיזוק החשובים
 הכנסיות ושולש. הוכפל ברוסיה מאמינים
 התמלאו שוב היהודיים ובתי־הכנסת הנוצריות
מתפללים.

 שביקרו רבים אישים של דעתם היתד, זאת
הש מלחמת־העולם לאחר בברית״ר,מועצות

 מק־ מרשל האמריקאי העתונאי אולם ניה•
 רוסיה, רחבי בכל לאחרונה שסייר דאפי,
 רשי" משם להביא הצליח העולם) נזכל (ראה
 אחרת למסקנה הגיע צנזורה, עברו שלא מות

לגמרי.

 על הדת של ״השפעתה :מק״דאפי סיפר
 ראיתי אמנם ומתרופפת. הולכת רוסיה יושבי
 ברחבי״ בבתי״איכרים קדושות תמונות מספר

 פר־ בכנסיות ביקרתי כאשר אולם דמדינה,
קתו כנסיה מוסלמיים׳ מסגדים בוסלאביות,

מא רק שם מצאתי יהודי, ובתי״כנסת לית
 באהד זקנות. נשים בעיקר — מועטים מינים
 בכנסיה וחצי שעה ביליתי ראשון מי-מי

 מתפללים, 500 שם היו קיוב. של הגדולה
ו זקנים נראו כולם נשים. מהם אחוז 90

 תריסר תינוקות, ארבעה שם ראיתי עניים•
 מבוגרים 20 ורק — יותר גדולים ילדים
.50 לגיל מתחת

 הדת,״ חופש שורר ברוסיה כי ״נראה
 ברור זה עם יחד ״אבל מק־דפי, הוסיף

ב מסועפת• אנטי״דתית פעילות שמתנהלת
 שבעה עד חמישה על כנסיות 55 יש מוסקבה

 יש שבניו״יורק שעה •׳ תושבים מיליון
תושבים.״ מיליון שמונה על כנסיות 2600

 מדוייק אונלוסיה מפקד שם נערך לא •
.1939 שנת מאז

ני

חיבושיס שד שרשת
 אשד, לחפש המשטרה הוזעקה ברמלה

 "6 שלה׳ הנכדה את לחפש שיצאה זקנה׳
שלה. הבובה את לחפש יצאה

עין תחת ן ע•
 ספסי מכר אלנבי, קולנוע ליד בתל״אביב,
 שטר תמורתם ק־בל לאלמוני, שני.כרטיסים

 שהשטר במאוחר נוכח לירות, חמש של
מזויף.

טוב לדבק אטור
 מיי אני הגישה אנגליה, בברנטפורד,

ל בעל״בית״קולנוע, נגד תביעה טרנפורד,
שמ אל גוש״מאסטיק אלמוני שהדביק אחר
הצגת־סרט• בעת לתה

הפור עול□
 שעה מלצרית, נעצרה צרפת׳ בפאריס,

 לשוטר פראנק 2000 בת הענקה לתת שניסתה
אותה. לחקור שבא

מין שינוי
 חבורת״נערים, נעצרה העתיקה בירושלים

 את לקשט ניסתה הכנסיות׳ לאחת שחדרה
וזקן. בשפם הקדושה מאריה פסל

טסודת שנאת
)22( רוזנברג אברהם תקף תחתית, בחיפה

 1 •טל בחול״המועד מזרחית, מסעדה של מלצר
 !י שאכל הפיתות כי לו שנודע לאחר פסח,
מקמח״מצות. נאפו

באוזניו האריה את תפו□
 :ס' מערבית, הדרומית אפריקה באוז׳ו,

ש לביאה על אלס רחל ד,איכרה תערה
ש עד באוזניה אחזה בעלה, את התקיפה

בה. ירה הבעל

הרווק שיני בין
 בילג הימאי הציץ אנגליה, אנס, בסנט

ה שיניו את איבד מחלון־הרכבת, שפרד
 הצליח חירום, לשעת במעצור משך תותבות,

 מאוחר נקנס המסילה, ליד השיניים את למצוא
סטרלינג. לירות 7ב" יותר

חוה בל■ אד□ אין
 מצאת לבית״מלון, המשטרה פרצה ביפו,

 בארון־ חיפשה ערום, צעיר החדרים באחד
ערומה. צעירה שם מצאה הבגדים,

□פדותית תפוקה
 פיית, אודרי נעצרה אנגליה, בבאטפורד,

 לכל שם בעילום מכתבים ששלחה לאחר
בזה. זה אותם הסיתה המקום, יושבי 1200

לאומית עזרה
ש עורך־דין נעצר קנדה, במונטריאל,

אמ למשפחות לאימוץ קנדיים ילדים מכר
 יק ״רציתי : המשפט בבית טען ריקאיות,

 עול״ר,טיפול את ממנה להקל למדינה, לעזור
אלה. בילדים

במוסקבה כית-הבנסת וגבאי הראשי הרב
ועניים זקנים רוב, פי על




