
ם מכל ל ש ה החי
טאקטית טעות

חי על ה&מונה נכנם פינלנד, בהלסינקי׳
 לבית־הספר בטעות דפקטיביים ילדים נוך

 אחר החוצה משם הושלך קצינים׳ לפרחי
 יתגברי ״הילדים כי תקוותו את שהביע

 בריאים אורחים ויהיו השכלי פיגורם על
ונורמליים.״

הגונקובד׳□ הצינורות
 את הנגבית מבארי ילד ראה בפלמחים

 ״הגידי :הגננת את הזעיק לראשונה׳ הים
נשבר.״ המים שצינור לחברים

חדלנהגיא!
אילץ קיבלה ארצות־הברית, בצ׳יקאגו׳

 הראשון׳ הנהיגה שעור את ׳16 גרנד,
במ התנגשה כלב, לדרוס לא כדי סטתה
 אשפה׳ פחי שורת לתוך שהתדרדרה כונית
וה שהתמוטטו רעועות מדרגות על שנפלו

 שיצא העליונה בקומה השכן את עירו
 הקרקע לקומת נפל הרעש׳ לשמע מדירתו

כתפו. את ונקע

כמוך לרעך והרטבת
 חברתה כי חדשה עולה גילתה בתל״אביב

להתעל קרובה הדגיס מנת לחלוקת בתור
 מים, ״מים׳ ביקשה השרב׳ מפאת פות

היא. בפניה מים לדלי זכתה התעלפות״
הילד למען הבל

 בחנות מוכרת על שודד פקד בוושינגטון
באנ אמר הקופה, את הריק ידיה׳ להרים

חייב שאדם איומים דברים ״איזה : חה
ה לילדיו לחם להביא מנת על לעשות

י.״ רכים
חלקלקות שבת

ל גבוה משטרה קצין נקרא ברמת״גן
 גנבה שאחת מחליקות״קרח, שתי בין תווך

 בסכסוך להחליק הצאח מהשנייה, שעון
 בהחלקה ולחזות להשאר שוכנע הפנימי,

הקרח. על

ה31שבעו □,הצימוק
 אבקת״אפית. שקיק אדם קנה בירושלים,

 מקקים, של שלמה משפחה בתוכו מצא
 מפי קולעת תשובה קיבל שערוריה, חולל

 האבקה את תעביר ? הרעש ״מה :החנווני
בה.״ ותשתמש מסננת דרך

הוגן משחק
 מרת התלוננה ׳ארצות״הברית בלוס״אנג׳לס

 שבעלה פעם בכל כי במשטרה מורים פילים
 המזונות סכום את לה מביא אלברט׳ לשעבר,
 בקלפיס׳ אתה לשחק מתעקש הוא החודשי׳

בחזרה. בכספו לזכות מנסה
אוכל הפסקת

 גנבים פרצו ארצות״הברית׳ פאזו, באל
 סייגי המקרר, מתוך אווז הוציאו לבית״קפה,

במקום. בו אותו ואכלו אותו

ברית־המועצות
למסר מעבר המכונית

 בתי" מייצרים לא שוב 1954 בשנת
 לטראקטורים• מנועים הסובייטיים החרושת
 אלפים מאות בלבד. ומטוסי״קרב טאנקים

להר מיוצרים מנועים של מיליונים ואולי
 שייצורן פרטיות, נוסעים במכוניות כבה
 .•• בלבד* האחרונה בשנה אחוז בשלושים עלה

 ממשלה לפקידי מוגבלות אינן אלה מכוניות
 -מצליחים ואמנים מפלגה עסקני גבוהים,

 ל״י 450כ־ (המרויח חרוץ פחם כורה
 מכונית את לעצמו לרכוש יכול לחודש)
 ארכעה בעלת מוסקביטש׳ העממית הנוסעים

של במשכורת הדלתות, וארבע המושבים

ה כסטאלינו עשירה כורים בעיר חדשיים.
נמ אי;ף) 480 :(אוכלוסיה אוקראינית

לחודש. מכוניות מאות שבע עד שש כרות
 הנפוצים אחרים מכוניות סוגי שלושה

 המהודרת הפובאדה הם בברית״המועצות
 10 העולה המושבים, חמישה בעלת יותר,

 הששה־ הציס ל״י), 1100(כ" רובלים אלפים
ה שתי השבעה־מושבית. והציס מושבית
מיוח תפקידים ממלאות האחרונות מכוניות

 משמשת לשבלולט, הדומה הציס׳ דים.
הע שהיא והצים, הגדולות בערים כמונית

 הישן׳ הפאקארד _ של מדוייקת כמעט תקה
 פקידים ממשלה, חברי להסעת משמשת

 של אחרת ׳;בוצה חשובים. .מפלגה ועסקני
 ועיתונאים נכבדים אורחים הם ציס נוסעי
צי לחטוף החושבים מביניהם לאלה זרים.
 כי לזכור כדאי בצים נסיעה בשעת לום
 לנהג המאפשר כפתור מצוי הציס הגה ליד

 את ולמנוע המכונית חלונות את לסגור
הגנוב. הצילום
 הסובייטיות המכוניות קישוטים. כלי

 גרמניות מכוניות של העתק על־פי־רוב הן
אמרי (הפובאדה) אנגליות (הנזוסקביטש),

 שנה. עשרה וחמש עשר מלפני קאיות
שמ המכוניות בטיב פוגע אינו זה דבר

 המי'־ ההצטעצעות על מוותרים תכנניהן
 הדגש את שמים המערב, שבמכוניות תרת

 הביצוע כושר והעלאת המנוע יעול על
המכונית. של

 אנגלי מכוניות מומחה הדבר את הסביר
לא :בברית״המועצות לאחרונה שביקר
 שבתעשיית הקטלנית התחרות שם קיימת

 יודעים הכל׳ אחרי המערבית. המכוניות
 השנה של הצים כי הסוביטיים׳ המהנדסים

 ולצים שעברה השנה של לצים ידמה הבאה
 שחשוב מה הבאה. שלאחר השנה של

 איננו בברית״המועצות המכוניות למתכנני
 יעולה אם כי המכונית קישוטי ריבוי

טיבה. ושיפור
עצ הוכיחה המוטורית הסובייטית השיטה

כמויית לייצא כשהצליחה זה, באביב מה

 מפד' אינם ברית־המועצות שלטונות »
 מוחלטים, ייצור מספרי כלל, בדרך סמים,

באחוזים. השינויים בפרסום מסתפקים

ובל שבדיה לפינלנד, מכוניות של ניכרות
 ב!זי מעולה ובאיכות זולים במחירים גיה
ה האנגליות, האמריקאיות, המכוניות של

הצ בו אחר שטח והאיטלקיות. צרפתיות
לאח הסובייטית המכוניות תעשיית טיינה
משובחות• מירוץ מכוניות ייצור : רונה

 הסובייטים ליצוא. בינתיים, ניתנות, שאינן
החד המכוניות נתוני את להחזיק מבכרים

 לקראת מירוץ נהגי עליהן לאמן בסוד, שות
בינלאומיים. מכוניות מרוצי

ה רי סלג
חובות החורת

 הכנסייה שלחה שנה ומאה אלף לפני
 מעבר אל קיריל בשם מ'ומד נזיר המודאגת

 הכוזרי׳ העם על לשמור כדי השחור לים
 היא ליהדות. לעבור מסוכנת נטיה שהראה

 כאשד אולם זו. בשליחות ביותר הצליח לא
 הבולגרית, הארץ בקרב דומה תפקיד יא מי

 * חדש אלף־בית המציא הוא : יותר הצליח
 וכתבי- התפילות נוסח את לתרגם כדי

הסלאבים. לשפת הקודש
 העולם לרחבי התפשט הקירילי הכתב
 נתן הוא לרוסיה. מבולגריה עבר הס'אבי׳

 שהיתת הלאומית הגאווה את לבולגרים
 משוע־ כשהיו השנים, מאות משך דרושה

 באותם שכללה העותומנית לאימפריה בדים
 הזכרון יום ארץ־ישראל. את גם הימים

 הוא לאומי. כחג נקבע הכתב להמצאת
 מחזירים הרוסים כשהחלו עתה, גם נחוג

 להב ולהביא התרבותי החוב את לבולגרים
הסובייטית. הרוח את

 סופרים עשרות כמה התכנסו השבוע
ב הבולגרית הצירות של ביתה גג על

 תל־אביב, אורות על מגבוה השקיפו ישראל,
 זאת היתד, בולגריים. וסיגריות יינות טעמו
 המדינה בני אהדת על לרמוז נאותה צורה
 לחמה שלא היחידה•• הקומוניסטית לארץ

 יהודיה, לכל איפשדה בציונות, מעולם
לישראל. להגר בכך, שרצו

ארצזת־הברית
פרטי שירות
לש אלוף־משנד, הוא עמום לואיס אוליוס

 הוא כי שהחליט ארצות־הברית בצבא עבר
הקוד ממעסיקיו יותר טוב מלאכתו את יודע
 קולונל כי בינלאומי. ריגול היא המלאכה מים•

 היווני למט״כל מיוחד יועץ לשעבר עמוס,
 מיוחד שליח ),1922( יוון־תורכיד. במלחמת

 רבות בארצות האמריקאי המודיעין חיל של
אמ גייס־אויר של מטך, ראש סגן ולאחרונה

ופרטי. עולמי מודיעין שירות מנהל ריקאי,
 יום, מאותו עמוס פיתח זר, שירותו את
שוח בו השנייה׳ העולם מלחמת תום לאחר

 מודיעין סוכנת לאשר, ונשא הצבא מן רר
 סוכנים מספר סביבו ריכז ד,!א בייטית.
 עונתיים, לדו״חות מודיעין חומר לו שסיפקו

 של במחיר• מינויים לאלף העביר א־תם
 היו אלה ממנויים רבים המינוי. דולר 25

 לקציני קבע מהם שאחד אמריקאים, גנראלים
 קי־" כחומר עמוס שירות דו״חות את מטהו

חובה• אה
 למרות באמת, מעניין הוא הקריאה חומר

וה כמעט עמוס המציאות. מן רחוק היותו
 וסי" האויריה גנרל סטלין, של יתומו את ציל
 לפני בריח עם והתקשר כמעט סטלין, לי

 עצמו על קיבל הוא להורג. הוצאתו ואחרי
 מיג מטוס להברחת האחריות את רב ברצון

 טייס כי אם מפולניה. שעבר, בקיץ סובייטי,
 מנע לא עמוס, עם קשר כל הכחיש המיג
 אלף 50 לתרום ניו־יורקי ממליונר דה דבר

זה. מבצעו עבור עמוס, של לשירותו דולר
 הרפתקותיו רוב לכל...״ תאמין ״אל

 ב־ מסופרים שהם כפי וסוכניו, עמוס של
 מערבונים, של תסריטים מזכירים דו״חותיהם

 מטר תחת העיר את לנטוש הגיבור נאלץ בו
 זר. מלון בבית בחדרו מתבצר או כדורים

 של אמיתותן מידת על לעמוד קשה אולם
 דוח״ותיו של הסופי ניסוחם עמוס. מעשיות
החד 11 בן ההדור, מגוריו בבית הנערכים

 בסיומי־! מרבה למדי, זהיר עמוס, של רים
 המגיעה ידיעה לכל תאמין ״אל : הקובעים

מברית־ד,מועצות.״

 בתוספת יווניות, אותיות על המבוסס •
 להביע כדי דרושות שהיו חדשות אותיות

הסלאבי. הדיבור של המיוחדים ההגיים את
טיטו. של ארצו מלבד ••

וצים פוכדה (למעלה), ומוסקכיטש צים מכוניות
פחס לכורי גם

 שושני יהודית כמי כאלה ישנם
ש את עשתה שרותי סבורים שאינם

שקיב אחרי ללכת• יכולה רותי לה,
 מעניינים מכתבים, 14 של צרור לה

 כעת נחמד. במכתב לי הודתה כולם,
 מהוריה לבקש כנראה, צריכה, היא

 שלה דמי־הכיס תקציב את להגדיל
בולים. בשביל

במכתבים טיולים
ם זיקתו על כן וטיולים, לצילו ירו מו

ר )867/248( 30 בן שלמי פ ם לס תבי מכ  ב
שלמית לנערה .24־26 בניל ירו
ציני אכל נאה,

שכלה בעל ),25( צעיר פתח־תקוואי  ה
ת. כוני שהו פעם (בכל יפה־תואר תי  שמי

ב' ת לכו א יפה. שהוא עצמו ע  מציין הו
כול מרים שכבי  — וציני אחרים) זאת או

תבו נוכחתי זאת כ מ ש שהינ'ו מ מב ממ
ם בנערה מתרה — ריק  להתכתב שתסכי

ה שהמטרה לה שתדע )867/249( אתו
ת פי  עליה לכן אישית. היכרות היא סו
נחמדה. להיות
להשוויץ רוצה לא אני

מנסיה. תלמידת  את השנה הגומרת גי
מודיה ת )867/250( לי תב  שאינה לי כו

ה את לפרט רוצה תי ת. תכונו בו טו  כדי ה
שוויצה. שהיא יחשבו שלא  רוצה ולא מ

ה את לפרט תי  שלא מפני הרעות. תכונו
ברק זאת תעשה היא לה. נעים ת כ מ ב . 

שכלה 20־22 בגיל בחור אל שיס גבה־ה
ב כים תו אליה. לכ

יודעת־כל העלמה
כוני בית־הססר תלמיד  17ה־ בן התי

)867/251. ם דברים המון דורש ) מכתבי  מ
ב שתדע ;14־16 בגיל נערה של תו מש לכ
ת על הו מנו ה. א לוגי כו סי ט. פ ר היס ספו

ת טוריה. ת כדי ופוליטיקה. ספרו צו  לפ
תה, ף הוא או סי ת בעל שהוא מו צוניו  חי

ת ובכן. נאה.  מחדש עיינו .14־16 בנו
מוד שלכן. בספרי־הלי

המסתורי האיש
 אישיים פרטים כל מסר לא )867/252(
 מטר: (כן) הוא עצמן. על

ז הדר ולא לו טוהר לא
 דבר ישנה לא התואר
 לדוור עבודה ונספק במדה

ת עם  — — — עלמו
 חרזן לא פחד אל רגע.
צא ולא ת. באלה כיו אכו  מל
ף יכולה אני סי ד להו חיכאי. שהוא בסו ובידור עוז
לכ להתעצל לא עוז די לו שיש מי
כל 1867/2531 21 בת לנערה תוב לע יו

אי זאת שות  היא ביישן. יהיה שלא בתנ
ה כנ שא כל על להתכתב מו  שהוא נו

קה חוץ ה ממוסי פי סו לו פי מו עליו, .ו  כ
שוב כן  יום אחרי מזיק אינו שבירור לח

עבודה.

 אם במכתבה אותי שואלת זיוה
 גם מכנסיים לובשת אינני במקרה
 שאני סבורה היא לי. קר לא כאשר
גב הגיון לי יש לדבריה׳ כי גבר,

 על מראה שלי ד,זד,:־ת תעות — רי.
 להגיון כי ידעתי לא ״נקבה״. המין

אחד• מין רק יש
כגכותייך עשבים

שבת את — דרור צפור  אמך את חו
רית שום לפרהיסטו ת שהיא מ ר ס  עליך. או

ט ,16 בניל ת למרו אה ולהתאפר. נבו  כנר
ת, יחד רעינו ואני שאמך תו מו דע כי מ

ה. היא תי מו ת 16 בניל נערה כ  לי נראי
שגבותיה וטבעית, חמודה ת כ מחו כ צו
ך הזמן כל לך יש בר. עשבי ש לפניי  לנכ
ב, הנערים. אותן. ם אנ כ כנראה סבורי
 הצלחה. לך שיש כתבת בעצמך הרי מונו.
? ובכן

מתוקה תכוסה
און כל — גדעון לי פו צא נ ף מו ף סו  סו

 כל עם שפלרטטת אחרי שלו. הוטרלו את
ת הנערות בב סו  החמודים, ראשיהן את ו

ת התאהבת תה בנערונ  אחד ערב הכרת או
פקך. נעלמה ואשר או ש- חושש אתה מ  מכ

 מזה. נדול נצחון אין באהבה ברח! לון/־
תו אמר און. או לי פו  אתה האם אולם נ

ח תבו ישנן המנצח/־ להיות תמיד מוכר
ת שהן סות מו עי מאד. נ

ידידות אהדה, מחיר
ך — ס. מרים לה אינ כו  חביתה לטגן י

ר מבלי שבו  אהבתך הביצים. את תחילה ל
 עם ידידותך במחיר לך עלתה הנוכחית
שה. כבר והדבר היות חברתך.  אין נע

שתראי להתחבט. טעם תה כ  ברחוב או
בר השנייה. למדרכה לעבור צריכה אינך

תה כי ם. או שלו שיבה היא אם ל ־ לך מ  ־
טב. שכי — לא אם מו והמ בכתפייך מ
בדרכך. שיכי

בחלון ;לא) האשה
אה איני — :גרשון בה כל רו ע סי  מדו

שבת חברתד צריכה ת ל  שאתה בזמן בבי
אה שוכח אתה במחנה. נמצא  שעברו כנר

ת הנערות היו בהם הזמנים שבו  ליד יו
ת החלון ת ורוקמו פו צ מ ר ו  שלהן. לאבי

ת יכולה היא צפו  פעם תלך אם נם לך ל
שהו עם לקולנוע 4בשבו< אחר. מי


