
 תחת התפרסם מכתבך :ג׳ינג׳י
 אשמתי זו אין ).844/112( המספר

אי שהנערות כנראה לך. כתבו שלא
כן). דווקא (אני ג׳ינג׳ים אוהבות נן

:867/253 אל ■שכתב צבי
כתבתך. את לשלוח בטובך הואל
JJ■ מה־' בעד לך הן״הן : בדנס 

 טעם כל רואה אינני אולם מאותיך.
שלך. הציטטות את לפרסם וסיבה

ליפה חולשה
 )875/292( בינוני נובה ,20 בז בחור
ע' נושא כל «ל להתכתב מעוניין תצי  ש

 יפים), לדברים חולשה לו (יש חמודה נערה
 אותו מטר. 1,55 על יעלה לא שנבהה

 ת1לחי יכול או,'ם לבלות, אוהב צער
הצורר. בעת רציני נם

בשבילו רגילה, בלתי
 מתכתב ,18 הצעיר. נילו אף על

 הו אולם רבות, נערות עם )875/293(
 מחפש הוא לכו לדעתו. בהחלט, רנילות
 במי- מיוחדת נערה עם התכתבות הפעם

 פרט) לא לכד הסימפטומים (את נה.
 בנות עם נסיונו סימפטי, פניו מראה
 לנבי המעווה מן למעלה נרחב היפח המין
 מת־ הוא דבריו). בדיוק הם (אלה גילו

 יותר בספרים מעט במוסיקה, מעט ענייו
בתעופה וביחוד וקולנוע, בתיאטרון

קלאסית מלהזביר הם
 מר־ איננו אד )875/ 294 ( 30 בן הוא

 עם התכתב מכדי זקן עצמו את ניש
 יכולים להתכתבות הנושאים נאה. בחורה
 אולם וכוי. ספרות ספורט, על להיות
 המלה■ את במכתב להזכיר בכלל אסור

אותה. אוהב אינו פשוט הוא קלאסית.
כבקשה מתקדמות, השקפות

 להתכתב מתכוונים שהוא, נושא כל על
 ירושלמי אחד ),875/295( חברים, שני

 בחורות עם ,28 בן תל־אביבי השני ,21 בו
 בעלות שתהיינה בתנאי צעירות נשים או

מתקדמות. השקפות
באנגלית התענינות

 ),875/290( יהודי לא ,21 כבו צעיר
 עם באנגלית להתכתב מעוניין באירופה,

 הת- לדבריו, מנלה, הוא ישראלית. נערה
ובבע בישראל הנעשה בכל ערה ענינות
יותיה.

הכותבות בידי :הנושא
 בישראל, שנים מספר רק שהם למרות
 ב־ היטב 28ה־ בני החברים שני שולטים

מת מהם אחד ).875/297( העברית שפה
 רוצים הם פקיד. השני כעורד־דיו, מחה

 המתאים, בניל נערות אל בכתב להתוודע
ה בידי ההתכתבות נושאי את משאירים
כותבות.

מעשן לא
 שאינו 26 בן צעיר הוא )875/298(

 מוכן הוא כף על השקפותיו את מעשן.
מסבי דתית, לא בחורה עם בכתב לחלק
חיפה. בות
ההיים בעיות כל

 ,22 ניל בסביבות גבוהה, לא שהיא מי
 המתענינת לפחות, עממית השכלה בעלת

מופ מושג זה (האין החיים בעיות בכל
ב ענייו למצוא תוכל במקצת?). שט

).875/299( 24ה־ בן של מכתביו
ברשת קסם
 ־5 מיכני עובד ),875/300( 32 בן הוא

 כל ימיס שלושה של לחופשה מניע ננב,
 של הבדל כי סבור לתל־אביב. שבועיים

אידי הוא לאשה נבר בין שנה 15—10
ריקו ארוכה, שחיה ספורט, אוהב אלי.
 ליפול מוכן הוא מענינות. והצנות דים

 צעירה שזז א א.ו נעלה כל של לרשתה
 אומרות הייתן מה ו.5 לקסום שתצליח

? כזה לטרף
9

!הכלים את שברו
ב שניכם משחקים אתם — :מתתיהו
 משום אתה מתקשר איגד אתה מחבואים.

ש המוזרה הדעה את לראשך שהכנסת
 הצער את לעשות האריכה היא תמיד

 זאת עשתה שהיא מבינה אני הראשון.
 הרו־ את שקבלה כנראה רבות. פעמיש

 כיקשזז כד, כל בזאת רוצה שאינך שש
 נר דבר יינרע לא אתה. להתקשר אותך

 להיפר. אליה, תפנה אם הנברי, כבודד
ב תמשיך היא שהפעם הרושם לי יש

רב. זמן שתיקתה
לקבל יכולה ד1אינ האם :אכיכה

 למצוא. מנפה אה! 1 שהם כמו אדם בני
הנא מלה כל תנועה, לכל ופינה הסבר
 לחדול עליד בדורה. לא ככוונה לד, מרת

 להיות תהפכי אחרת זה, מחיטוט בהקדם
 מבטיחה אני נעימה. ובלתי נרגשת ברייה

 מ- אל בחביבות שתתנהגי מרנע כי לד,
 האם יותר. עליהם מקובלת תהיי כריד,

 שאת הרושם לי יש ? לעתים צוחקת, את
 אומרת אני כבוד. פחיתות בזאת רואה

 מורא, ״בלי שבקשת, כפי זאת כל לד
פנים״. משוא בלי

החיבעולם
סין 1הוד

ה מ ח ל או־לית מ
תרו ללא לקצה, השבוע שהגיעה המלחמה,

 אחת היתד. מרהיבי־עין, וטכסים חצוצרה עות
הע בתולדות ביותר האויליות המלחמות

 דרמתיים כה היו האחרונים שלביה מים.
 ויתכן התחלתה. את שכחו רבים כי עד
לשכחה. היה מוטב סי

הודו־ מלחמת המקובלת׳ לדעה בניגוד
 מלחמת־ גם היתר, לא היא מרד• היתד, לא סין

 ההמונים התקוממות של במובן שיחרור
הי להיפך, זר. שליט נגד הבלתי־מאורג*ים

 בעלת מאורגנת, מדינר, של מלחמה זאת תר
 נגד מוכרים, ומוסדות״שלטון סדיר צבא

זרה. מעצמה

ה גירוש עם המבריקה. המרפסת
 מלחמת־ בתום הארץ, ימן היפאניים כובשים
 זו שעה מוזרה. שעת־ביניים נוצרה העולם,

היפא נגד שלחמו כוחות־הגרילה ניצלו
ש הלאומיות, המפלגות כל בתמיכת נים׳

 של עצמאית רפובליקה על עתה הכריזו
קו צ׳י״מין, הו נבחר כנשיא ויאט־נאם.

 בצרפת. לצלם עוזר פעם שהיה וותיק מוניסט
 נתמנה דיי, באו הקיסרים, משפחת צאצא

כיועצו.
לח הרעיון על ויתרו לא הצרפתים אולם

 ה־ גדות שעל המבריקה ״המרפסת אל זור
 את להחזיר שאפו הם הפאציפי״. אוקינוס
 עליו שאבד שלטון — הקולוניאלי השלטון

ד,מד למוחות החדירו שהיפאנים אחרי הכלח
 לבני ״אסיה סיסמתם את אסיד, בני יונים

אסיר,״.
 כדי ורחוק. דל צבאה חלשה, היחד, צרפת

 הוסכם היפאנים, משרידי הנשק את לפרוק
 את זמנית יתפוס (הלאומני) הסיני הצבא כי

הב דרומה. את הבריטי הצבא הארץ, צפון
 אחרי :ביעילות מלאכתם את עשו ריטים

 מן צ׳י־מין הו אנשי את סילקו קצר קרב
הדרום.

 הם מיהרו. לא זאת, לעומת הסינים,
 קיוו הצרפתים׳ בהחזרת מעונינים היו לא
 לכן להם. תזדקק עצמאית ויאט־נאם כי

מבו היד, הו ששלטון קרה כך בהו. תמכו
 של שעתם כשהגיעה — בצפון לגמרי סם

לחזור. הצרפתים

 ממשלה רובה. בעזרת מחמאות
 המצב, את מבינה היתד, יותר נבונה צרפתית
ממ אולם החדש, השלטון עם פשרת משיגה

ה בעלי השפעת תחת אז, של צרפת שלת
 לא הרחוקה, במושבה הכלכליים אינטרסים

לצר הו הוזמן אמנם לכך. מסוגלת היתד,
 בה אלם ומתן. משא־ עמו נוהל אמנם פת,

 ניסו מחמאות, החליפו שממדינאים בשער,
 של הדלתה בחוף צבא להוריד הצרפתים

 בפתח ירה. הראשון הרובה האדום. הנהר
מל בדפיקה. הדלת נסגרה המשא־ומתן חדר
פרצה. הודו־סין חמת

ה ויותר יותר התבלט מלחמה כדי תוך
 היו לו הו. ממשלת של הקומוניסטי אופי

 ונותנים: ■מהירה להחלטה מסוגלים הצרפתים
 בלתי־קומונ־ס־ לכוחות מלאת עצמאות מיד

 גב אולם משהו. להציל ויכלו יתכן טיים,
 נמשכה המלחמה מסוגלים. היו לא לכך

 עברו העצמאות שוחת כל שנים, שמונה
הו. למחנה

בהס כי אף :לכשלון החותכת העדות
 הארץ גורל כי נקבע השבוע שנחתם כם

 פיקפק לא כלליות, בבחירות סופית ייקבע
 ברוב יזכה צ׳י״מין הו כי אחד איש גם

 הארץ על ישתלט הקולות, של מכריע
כולה.

 זקוק היה שעוד למי החיים. עובדות
מעוב כמה הודו־סין מלחמת הוכיחה ללקח׳

: 1954 של החיים דות

 בת (ובאפריקה) באסיה מקום בכל •
הי העצמאות נם את לידיו הקומוניזם נוטל

בכוב תומך המערבי המחנה בעוד לאומית, ..
 נצחון פיאודליים, במשטרים או זרים שים

מובטח. הקומוניזם

 תנועת- למגר המסוגל בעולם נשק אין •
אמיתית. לאומית שיחרור

נגאלה כאשר לרווחה צרפת נשמה השבוע
 בהודו־סין. שגיאותיה מתוצאות סוף, ׳סוף
הש אותן על לחזור עתה, פנויות׳ היו ידיה

 טוני- במארוקו, דומה, בתוצאה עצמן, גיאות
ואלג׳יריה. סיר,

הארץ כדור
חות ת רוו אחי ני

ב כיום החיות נשים מיליון 12 •
 ובחיי משלהן בגברים תזכינה לא אירופה
הש שפורסמה סטטיסטיקה לפי נשואין.

 בגרמניה, נשים של עצום עודף קיים בוע
 פחות המצב סקנדינביה. וארצות בריטניה

ובלגיה. הולנד בצרפת, חמור
 טוברוק, על בקרב שנה, 11 לפני •
 תנ״ך. ספר קאפ הארי הבריטי החייל איבד

הש הגרמנים. בשבי נפל קצר זמן כעבור
 את שהכילה חבילה מגרמניה קיבל בוע

 גרמני טייס מהשולח, מכתב בצירוף התנ״ך
 ומצא במדבר הספר את שמצא לשעבר,

 מייד קנה קאם רבה. עזרה לדבריו, בו,
 בצירוף לגרמני, שלחו נוסף, תנ״ך ספר

חדשה. מלחמה יראה לא שהספר איחולים

ת ב תו כ ה ה חרונ א ה
תח במחסן הבא השלט הופיע באי״שם,

 כאן׳ לעשן רוצה אתה ״אם :צבאי מושת
\" אפרך את לשלוח לאן הודע־נא

ם רני פ ת
ספ נשק יצואני חיפשו ספרד, בברצלונה,

 למצייס, שיועדו נשק לארגזי כתובת רדיים
תפירה״. ״מכונות בכתובת אותם ציידו

פי הפורקן הסו
 בבית״המטבחיים שפרצו אחר בתל־אביב,

 מפרקי ארגון חברי בין חיכוכים המקומי
מ הבשר הפרדת היתד, שעבודתם העצמות,
הארגון. התפרק החבילה, נפרדה העצמות,

ת מ א ם אין ל רגליי
 את מוסיקה מבקר הביע איטליה, במילנו,

של האחרונה ההצגה על המקורית דעתו

1946ב־ ובידו צ׳י־מין הו :המלחמה לפני רגע
— בפתח שגיאה

1954כ־ פראנט ומנדס אן־לאי צ׳או : המלחמה אחרי רגע
לשגיאות פתח

 המספר הוא טפסים 217,174,490 •
 מדי המופיעים יומונים גליונות של הכולל

 לפי בעולם. הדפוס למכבשי מתחת יום
 או״ם של והתרבות המדע החינוך, מועצת

 אר־ צועדת זה, מספר המוסרת (אונסק״ו)
היומו מדפיסי רשימת בראש צות־הברית

ליום. טפסים 55,370,ב״ססס נים

הב השיגה פירסומת בלהטוטי שיא •
ה בארצות־הברית שואבי־אבק לייצור רה

 בשקית המצויירים סוכנים לבתים שולחת
 רדיו־ המגלה גייגר ומונה רדיואקטיבי אבק

 שואב יעילות את להדגים כדי אקטיביות.
 שטיחו על אבקו את הסוכן מפזר האבק

 את המונה באמצעות מוכיח הלקוח, של
 ומוכיח הניקוי את מבצע הרדיואקטיביות,

 האחרון האבק שמץ כי דימונה בעזרת שנית
נעלם.

אמרי ספרים הוצאת של בעקבותיה •
 מחבר של ספרו את להפיץ שברצונה קאית

ל יוכל קונה שכל הבטיחה בלתי־מפורסם
 בעיניו, חן ימצא לא אם באחר החליפו

 שהרחיקה בוקס, פוקס הוצאת השבוע הלכה
 לכל הכסף את להחזיר הבטיחה לכת,
 אם לעשן, להפסיק כיצד הספר של קונה

מהרגלו. להיפטר יצליח לא

 הראי הפעם זאת ״היתד, : לה־סקלה אופירת
בש נרדמו הן ברגלי. שקינאתי בחיי שונה

ההצגה.״ עת
מדויק תאור

 מרוכב לירות 48 צעירה שדדה בנתניה׳
 <ל הרכיבה אשר רוזנברג, אשר אופנוע

 רק במשטרה למסור יכול היה אופנועו,
 השוד־ הטרמפיסטית על אחד תיאורי פרט
״1 ״יפר,פיה : דת

n u n□ה !׳ רינ ב
 מכונית את נגח פר, השתולל בבית״שאן,

ה להזרעה האחראי החקלאות משרד פקיד
הירדן. בעמק מלאכותית

טרלו וו
 1חולה טען ארצות־הברית, אנג׳לום׳ בלום

 מכו־ על־ידי ההם נפוליון, הוא אין כי רוח
משקר. החולה כי שהודיעה נודאמת

ת ע ם תנו רי ג בו ה
 לבצע שם־טוב שמואל ניסה בירושלים,

 במסיבת סמבה ריקוד של אתלטית תנועה
פו משינת צעירי מועדון גג על ששי ליל
 לרחוב הגג מן ונפל מעד ארץ־ישראל, עלי

קומות. שתי המרוחק

*

_________875 הזה העולם


