מכל העולם
ספרד
מה ■היה כשהוא לא ■היה

הדו־קרב המילולי בין קציעה אס
רתי ודן אשל נמשך .מיד אחרי
הושעת הגליון ,קבלתי ממנה מכתב
המכוון אל דן אשל :
.ובכן דן אשל ,הגבור בכבלים.
מססר הערות בקשר לתשובתך.
)א( את דעתי על אותם הכותבים
לרותי לא שיניתי.
)ב( וכי אמרתי שג׳אז אינו מו 
סיקה ? ו״שהפרש הלבן על גבי ה 
סוס״ איני ססרות ז
)ג( כיון שלא הבנתני ,עיין במש 
לי כ״ם פסוק ט׳ ופרושו )בגורדון(.
לא יפה לומר ,אולם אני מוכרחה
להודות שאני נהנית מדו־קרב זה
אולי יותר משני הצדדים עצמם.

בדידות כככר
״עברתי עי פני םר,וסווז רבים בעורם
וכויר הו נויויו( .ואני יכול יו מר ב 
בטחה שהנערות הישראייות הן הנחפדוון
והמענינות ביותר בעוים.״ זאת כותב י י
בחור בו  . ( 868/255) 29שמיתוועו מ 
חייב אותו ינסוע בעוים .כדי שי א
ירניש את עצמו נימור .היה רו'*ה י 
קבי מכתבים מנערה ישראיית חמודה.

5ו וחדשיים
תימידת בית־ספר תיכון כותבת י י ב-
כתב־יד בלוד ומסודר שהיא בת 15
וחודשיים )1ו< ) <868/256מרנישה את
עצמה מספיק מבונרת כדי יהתכתב עם
נער ואת נייו י א ציינה( שיהיה) :א(
יפה) .ב< בעי אופי טוב ) .ס בעי הש 
ביה■ )ד< שידע יכתוב עי אמנות.

קצת ביי שן
נער בן ) 16ו שיו ש ה חדשים( אוהב
הייכה י קוינו ע ויהשתעשע )( 868/257
מעריץ מאד את בנות המין היפה אוים
הוא קצת ביישו■ יפעמים יש בזה קסם
מיוחד .הוא עצמו טוען שאיו י ו תכו 
נות מיוחדות ,אוים אני בטוחה כי כי
נערה נאה ופקחית תשמח יהתכתב אתו.
הוא מתעניין בשטחי מדע שונים.

גבוהים ,נ׳אים וסשורטאים
שיו ש נרציות צעירות בניי — 16.5
 ( 868/ 258) 15,5תימידות בית־ספר תי 
 ון .מעונינות יהחייח מכתבים עם שיו-
שה נערים רמת-נניים ,תימידים אף הם,
עייהם .יהיות נבוהים וספורטאים.

בהתאם לנסיבות
בחור בו  1868/259) 27חובב שחייה
וטיויים ,רציני ונם עייז ,בהתאם מ סי 
בות )יזאת אני קוראת נמישות( מעוניין
יהשאיר את בחירת נושא ההתכתבות י־
נערה צעירה עד ניי .25

טוב שם משמן טוב
צבר צעיר בו  ( 868/260) 21בעי עק 
רונות מבוססים) ,ימה אני חושבת כך:
הוא כפרוש כתב שרצונו יהתכתב עם
נערה בעית שם טוב( מובן יהחייף דעות
עם בת  18חמודה עי ספורט ,קוינוע.
פוייטיקה ועוד.

בל מה שאני עמסה לא מצליחלי .אני אוהב ספורט ושובר אז
רגלי מיד כשאני נמס לחדר התעמ 
לות ,אני מצייר ללא כשרון ,שר
בקול מזוייף אין לי ידידים קרובים
במיוחד ,מתחיבן בבחינות ,ואני מר 
גיש את עצמי מאושר מאד״.
זאת כתב לי גר שון ח .על כך
אין לי מה לענות — רק לחשוש
)בשמחה( שאם יהיו רבים כמוהו,
אשאר מחוסרת עבודה.

בחינות כשניים
יש לד כעת הזדמנות מצויי-
רנה :
נת לתפוס את האביר המתחמק שיר.
הבחינות ! נשי אליו באחת ההפסקות ו 
בפשטות רבה ,כאילו דברת על בוזנ
האויר .שאלי אותו אם הוא מתכונו
בחברת מישהו לבחינות .אם לא ,הציעי
לו ללמוד יחד .ואם כן ,הציעי לו ללמוד
יחד .ואם הוא לא יבין את הרמז הוא
צריד כנראה להיות חבר להקת העץ.
אולם רנה .אל תשכחי שאת צריכה נם
להצליח בבחינות 1בל טוב.

אפשר להזמין אותך ?
חנה — :את אינך יודעת לרקוד ו 
פוחדת שבמסיבה אליה הוזמנת תרנישי
לא בנוח .הבלים! )אנלה לד סו ד :נם
אני רקדנית נרועה מאד( כשיזמינו אותד
לרקוד הודי בחיוך מתנצל )אני סומכת
עליד( שאינד רוקדת טוב ביותר .אני
שלישה
מבטיחה י ד שיימצאו לפחות
)מסטיק .לא  ( 7שיציעו י ד ללמדד .ואם
לא תתפסי מייד את התורה .ובזאת אין
אסון ,ימצאו כולם את חוקר נס •ונד
לדבר נחמד .והם יצדקו.

בשנה שעברה עוד שלטו גנרליסימואים
בשתי מדינות אירופאיות .כיום נותר מהם
אחד בלבד — ננרליסימו פראנציסקו פרנקו.
מותו של הגנרליסימו האחר ,יוסף סטאלין׳
הזכיר לספרדים כי לאחר הכל גם סרנקו
אינו אלא בן־תמותד .,תזכורת נוספת קבלו
השבוע כשעתון מדרידי הערים על הצנ 
זורה י ,פרסם ליום השנה לעליית סראנקו
לשלטון מאמר ראשי בו הזהיר מפני התו 
צאות של האלהת רודן ,הממיטות שואה
על המדינה כשראשה הכל״יכול מת.
פרנקו הגיב על הרמז העבה כפי שאפשר
היה לצפות .ד,יגלה את עורך העתון לאי
בודד במערב אפריקה .את מי שלא יכול
היה להגלות היו יושבי בתי הקפה וה־
עתונאים הזרים במדריד ,שהמשיכו ביתר
שאת בניחושיהם על זהותו האפשרית של
יורש פרנקו לכשימות הקאודילו )המנהיג(
הספרדי באחד הימים.
פרנקו בן ה" 61והמקריח העמיד בצל
והשכיח כל שר או מנהיג ספרדי אחי
ואיש אינו מסוגל לנקוב אפילו בשם של
אד.ם אחד׳ בעל כושר ,עמדה ותמיכה
ציבורית שיוכל למלא ,בשעת הצורך ,את
מקומו של פרנקו.
כמה לשלם לכהן .ספרד של פרנקו
היא רודנות צבאית החסרה מועצת קצינים
או חונטת ,הטיפוסית לרודנות צבאית בכל
מקום אחר .הצבא ,המפקח גם על המש 
טרה ,הוא המבטיח את קיום המשטר,
אך מסתפק בשליטה על עניני הבטחון
החיצוני והפנימי .לגנראלים אין חלק בעי 
צוב מדיניות הממשלה**
את מדיניות הממשלה מעצב אדם אחד
בלבד ,פראנציסקו סמקו .הוא אינו מס 
תייע ביועצים ,ולעתים קרובות אפילו לא
בשריו אותם הוא ממנה ומפטר כיצונו.
לא אחת קרה שפרנקו שיבח שר בישיבת
הממשלה ,פיטר אותו למחרת.

ריקוד

פרנקו אינו דואג במיוחד לעתיד .המצב
בהווה הוא שהצבא ,הכנסיה ,הפלנגה')המפ 
לגה המוכרת היחידה בספרד( ,הבנקאים
העשירים ,התעשיינים ,הסוחרים ובעלי ה 
אחוזות יודעים כי לקאודילו אין תמורה.
וכאשר יצטרכו׳ בבוא השעה ,לחפש לו
תמורה ,עלולה להתלקח אם לא מלחמת
אזרחים חדשה לפחות מלחמת יורשים קט 
לנית לא פחות.

בורמה
ומרה בקאבה־א״ה
השבוע נפתחה הצ׳טהה סנגייאנה בראנגון,
בירת בורמה .לכינוס הבודהיסטי השישי
באו  15אלף כוהנים ותלמידי חכמים מני״
פאל ,מולדת בודהה ,מתאילנד ,מהודו ו מי
פאקיסטן ,מציילון ,מקמבודיה ומלאוס ומחצי
תריסר ארצות דרום־אסיה אחרות .לנוחיות
כיסם של העולים לרגל ההילה ממשלת
בורמה את מחירי הנסיעות ברכבות זבאניות
המוליכות לפאגודת קאבה־א״ה )שלום העו 
לם( בה יזמרו משך השנתיים הבאות כוהני
בודהה ותלמידיו את כתבי הקודש בעל פה
ובקריאה .הזימרה החדגוונית תיפסק רק ב  
מאי  1956וסיומה יציין את יום מותו ה"
 2500של בודהה.
תלמידיו של בודהה לא יזמרו ,בכל זאת,

טרטה ,צמ קוס ,מקדוניה
הומירוס תאר באיליאדה ריקוד״מעגל או 
תו רקדו הצעירים היוניים שעה שהעלמות
השקיפו עליהם מבעד לחלונות .עובדה זו
היתר ,ידועה גם לאמרגן התל־אביבי זאב רו"
ברט שןהמיק !ממנה מסקגה קזתקבלת על
הדעת .אם היונים רקדו רקודי עם ,קרוב
לודאי שגם צאצאיהם היווניים רוקדים.
רוברט ,שארגן לפני שנה וחצי את בי 
קורה המוצלח ) 35הצגות 40 ,אלף צופים(
של להקת רקדני העם הויגוסלאביים התקשר
עם אתונה ,הזמין להקת רקדני עם יווניים.
הדבר נודע למשרד העבודה היווני * ,שחקר
את טיבה של הלהקה ,אסר את יציאתה ל"
חוץ־לארץ .שר העבודה סבר כי רמתה הא־
מנותית של הלהקה לקויה ,החליט לארגן
להקה שתרקוד על הגובה.
עשרה חודשים יותר מאוחר היתד ,הלה 
קה מוכנה .שר העבודה הזמין תריסר אמר 
גנים אירופאיים ואת זאב רוברט הישראלי
לאתונה לחזות בהצגת הבכורה של הלהקה
שמנתה שמונה רקדנים ,שמונה רקדניות,
ששה מנגנים )קיתרוסים׳ חלילים ,מצלתיים
ותוף( ,זמרת וזמר♦
דמי־ כיס ו״ 30אלף ל״י .הדחיה היתה
כדאית 24 .אנשי הלהקה הצעירים )גיל ממו 
צע ( 19 :ביצעו מכלול ריקודי עם ביצוע
מושלם מהטרסה ,ריקוד הנשים שלובות

הקאודילו אינו מסתפק במינוי סיטוני
של שרי הממשלה ,הוא גם בוחר אישית
בקצינים מדרגת אלוף־משנה ומעלה .הוא
ממנה שגרירים ומושלי מחוזות .הוא מח 
לים מי יהיו עורכי העתונים החשובים
והוא נם הקובע את גודל משכורתם של
כהני הכנסיה.
רדיפה כג׳יפ .סבלנות ומשמעת עצ 
מית היא סיסמתו של פרנקו שנשא ונתן
משך  27חדשים עם ארצות״הברית שביקשו
להקים בסיסים בספרד וששילמו לבסוף
)בנשק ובדולרים( סי חמש משנאותו לשלם
בתחילת המשא והמתן.
דוגמה לסבלנותו של פרנקו היא הת 
נהגותו בישיבות הממשלה .כששריו נל 
מישיבות ממושכות ,קמים לעשן,
אים
למתוח רגליהם ולחטוף כריך ,הוא היחיד
שאינו זז ממקומו.
ייתכן כי הסיבה לכך במשקלו הרב
למדי של הקאודילו ,אותו ■הוא משתדל
למעט תוך .עיסוק בציד ,דייג עמוק״מים,
רכיבה ומשתק גולף .רק שכאשר שעתו
של פרנקו דחוקה לו הוא רודף אחר כדור
הגולף בצורה מקורית ביותר  :בג׳יפ
כלי תובלה אחר  .בו משתמש 6רנקו,
בעיקר להופיעותיו הפומביות המעטות ,הוא
מכונית משוריינת ,מתנת אדולף היסלר.
פרנקו החושש מאד ממחנקשים מופיע
בציבור כשהוא מוקף עשרות שוטרים וחיי 
לים וארמונו אל פרדו ,שבמדריד ,נשמר
על־ידי פלוגות משמר מרוקאיות מובחרות.
אין תמורה רקאודילו 15 .שנות
פרנקו הוכיחו כי קיום המשטר מובטח
כל עוד פמקו חי .הבעייה שכמעט ואי־
אפשר לתת עליה תשובה היא מה יהיר,
כשפרנקו לא יהיה יותר.
להלכה נפתרה
שקבע כי ספרו
העוצר• אך מאז
להחזרת המלוכה
את יציבותה של

הבעייה על״ידי חוק 1947
היא מלכות׳ ופרנקו היא
לא עשה פרנקו מאומה
שייתכן והיתה מבטיחה
ספרד.

* עורך העיתון הגיש את המאמר לצנזורה
למחרת מות סטאלין ,קיבלו בחזרה כמאושר
לפרסום .במקום לפרסם אותו ,ננז העורך
את המאמר ,חיכה להזדמנות שבאה השבוע.
** מתשעת הקצינים הבכי ,ים שארגנו את
מרד  , 1936שהתפתח למלחמת אזרחים,
מתו בינתיים ששה .שניים אחרים יצאו
בדימוס .התשיעי הוא פראנציסקו פונקו,

רקדנית הלהקה היוונית
'השר אמר- :לא ו״
 730ימים רצופים .מדי פעם ינוחו מזימרתם,
יעיינו ב" 729לוחות השיש הענקיים עליהם
נרשמו בכינוס החמישי )מנדליי ( 1871 ,כל
כתבי בודהה ,יערכו ויסגננו את הכתבים ה 
קדושים מחדש• בעזרת תרומות מאמינים
יוציא הכינוס לאור מהדורות מקוצרות ,שלי
שני כרכים בני  500עמוד כל אחד באנגלית,
הינדית׳ ולשונות אחרות במקום  50הכרכים
בני  500עמוד של הכתבים הלא־מקוצרים.
ממשלת בורמה שהקציבה  12מליון קייאט
)כמליון ל״י( לסנגייאנה ,נתקלה בהתנגדותו
של אחד השרים שהתפטר כמחאה על הוצאת
הכספים הגדולה ,לדעתו ללא צורך .כשחזר
בו השר ברגע האחרון נמצאה ,לפי מיטב ה 
מסורת הבודהית ,כפרה שלימה .אשתו ו 
נשות שרי ממשלת בורמה האחרים התנדבו
לסגל הטבחות והמגישות של מחנה  15אלף
המאמינים.

קנדה
תאומי קנדה
כשנשא פאול טרמנלי את אשתו מז ה
לאשר .לא עורר הדבר תשומת לב מיוח 
דת בעיירתם ,נמל הדייג הקנדי סנט ג׳ורג׳.
אחרי הכל לא היה פאול אלא אחד מעשרים
האחים טרמבלי ולרוזה אשתו היו לא פ 
חות מ" 13אחים.
 1169תושבי סנט ג׳ורג׳ לא התפלאו
כלל כשראו כי רוזה טרמבלי שומרת על
המסורת המשפחתית ,יולדת 11 ,ילדים משך
שמונה שנים .מי שכן התפלאו'היו רופאי
קנדה שגילו השבוע כי מז ה ילדה בשבי 
עית ,הביאה בכך את מספר •ילדיה ל־.13
כי חזה טרמבלי ילדה ,אחר לידת בכורה
של ילד בודד ששה זוגות תאומים בזה
אחר זה .מקרה המתארע פעם אחת ל"
 400ביליון לחות )בערך/

הידיים ,המחקות תנועות דייגים  .מעלי  .מב"
מרות ,מזמזמות שירים רבים .ומקעות ב 
עקבי נעליהן בקצב ועד לצמיקוס ,הריקוד
הכפרי בו מתנצחים גברי הכפר לפני נ ע ת"
תיהם ומפגינים את גבורתם בתנועות חן,
■.סיבובים וקפיצות.
הרקדנים בתלבושתם הלאומית )גרביים
לבנות ;,חצאיות לבנות ,מעילונים כחולים
מקושטי מקמה( והרקדניות בשמלותיהן ה 
שופעות׳ רקומות הכסף הזהב׳ הגיעו הש 
בוע ארצה לביקורם החוצלארצי הראשון.
משך חודש ימים יופיעו בערים הגדולות ,ב 
מושבות ובישובים מכפר־גלעדי עד באר־שבע.
היוונים לא יסתפקו בהופעותיהם בתלבשו"
תיהם היקרות )שבוטחו ב־ 30אלף ל״י( ,יו 
פיעו במקומות רבים בארץ כתיירים סתם.
כי זה אחד מתנאי ביקורה של הלהקה :מלבד
הוצאות נסיעה ,אישפוז ודמי־כיס תזכה ה 
להקה גם לסיור מקיף בארץ הקדושה מנ 
צרת עד סדום.
כיצד לקיים סעיף .אדם אחר שלא
הסתפק בהופעה הוא האמרגן רוברט .מז 
כיר התזמורת הפילהרמונית לשעבר )— 1936
 ( 1946שהפך ליבואן אמנים ,היה רוברט רו 
צה לקיים את אחד מסעיפי החוזה היווני,
יצוא להקת רקדנים ישראלים ליוון .רוברט
שרצה לקיים סעיף זה כבר לגבי היוגוסלא"
בים ,עדיין מחפש להקה שתוכל לייצג את
ישראל ,זו שלפני אלפיים שנה ויותר וזו
של היום.
עד שיארגן רוברט את הלהקה המתאימה
יצסרכו היוונים להסתפק ברקדניהם הם ,לה־
נות מריקוד הקלמטיאנוס )מעגל גברים המ
קיף מעגל נערות( וד,מקדוניה )נשות כפר
המחזיקות אשד ,בידי רעותה לפי סדר גילן(
והדבקה.
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