
נו אינני :הבינו לא שעדיין לאלה
 לטורי. הכותבים עם להתכתב הגת
 אני : פעם 9000 ואמרתי שחזרתי כפי

דוור. של תפקיד רק כאן משחקת

מיופי אופי טוב
 םבור )876/301( 24 בז גימנסיה בונר

 כי נערה אצל העיקר הוא היופי לא כי
במכ בעיקר ניכר זה דבר אופייה. אם

 שתרצה 20ה־ בסביבות הנערה אל תבים־
מיו דרישות כל לו אין אתו. להתכתב

מ שתהייה מבקש, שהוא מה כל חדות
אופי. טובת וכאמור עניינת,
מודה א:י

בר שאי! אומר 17ה־ ב! )876/302(
 שאחר משום מעלותיו, את לפרט צוני
 במכתבו לכתוב מה לו יישאר לא כד

מ חיננית, ,15.5 בת נערה אל הראשו!
 כלום בלא ופטור היות היפה. סביבות

 לו שיש להודות סוב! הוא אי־אפשי,
 למטרה קליעה ביניה! חובבויות הרבה

לש לטייל, אוהב הוא לכד פרט וצלום.
 ג׳אז ונם קלה. קלאסית מוסיקה מוע
 שתשלח דם, יש נערה לאותה אם טוב.

 תמונה. הראשו! י מכתבה עם מיד, לו
 סב!. לאחר. לשלוח מבטיח הוא שלו את

תחילה. להצטלם עליו

בקדקוד מוח :לסמינריסטית
 העוסקת )876/ 303( 18 בת סמינריסטית

מ אמנות■ וחובבת שונים ספורט בענפי
 כי הסבור אחד כל עם להתכתב עונינת

ה המעטות אחת היא מוח. יש בקדקדו
חשו אינה החיצונית הצורה כי מציינות

 אמורים). דברים בהתכתבות (שהרי לה בה
 וני־ סוסיקה. על להניד מה לו שיש מי

בבקשה. — וחינוד ספרות ציור; אטרו!.

כאמת חמודה :לטייס
בעל )876/304( 19 בן בדרד. טייס
תו ויפה בינוני נובה תיכונית, השכלה

 וזיקתו ידיעותיו את לחלק ישמח אר.
ב ״חמודה נערה עם ושירה למוסיקה

 ונזרה השכלה בעלת 17—18 בניל אמת״,
תל־אביב. ותושבת נאה

ונאה טכנאי, נכוה,
 בית־ בונר שמונה־עשרה, בן הנני

ל הוא גובהי גבוה, טכני טפר
 ביותר,״ נאה והופעתי הממוצע מן מעלה
 עם נמנה הוא ).876/305( לי כותב
ש נושא כל על להתכתב היכולים אלה
.17—18 בניל להיות המעונינים על הוא.

בלונדי הומור
,15( הענוג בניל נערות שתי  תלמידות )

 ומש־ רציניות תל־אביבי, תיכון בית־ספר
 ברצינות להתכתב מעונינות למדי. כילות

 הופעה בעלי 16—17 בגיל נערים שני עם
 כן, ובלונדים. סימפטיים גבוהים, נאה,

 הנושאים מהם. נדרש הומור חוש נם
 בנות (כשנערות מדע ספרות, : להתכתבות

 על בכתיבת מעונינות שהן כותבות 15
 נורא), בורה עצמי את מרנישה אני מדע,

 טובים. ספרים קולנוע, מוסיקה, אמנות,
 הנערים מצד תמונה וטיולים. ריקודים

בעורקי זורם עבניות מיץ לא כי תוכיח
).876/306( הוא מספרן הם.

לצחוק לא לחייך,
 לא לחייד, האוהב )876/ 307 ( 23 בז

 —17 בת נערה עם להתכתב רוצה לצחוק,
 פילוסופיה. וקצת מוסיקה סרטים. על 19

 לאהצב עליה ופקחית. נחמדה שתהיה דצוי
 אוהב הוא כי מוסיח הוא הטבע. את נם

ובסביבתו. לידו קשבת אוזן

חדש כל אין ביומן
הצעירים בחייד קורים לא :רינת

 לנהל מתעקשת ואת מסעירים, דברים שום
 בו. לכתוב מה לד שיהיה מבלי יומן,

 דפי את בדיו להשחיר מוכרחת את אם
 על זאת לעש-ת תוכלי הריקים, ומנר י

 ״יום : למשל לך. הקורה פעוט דבר כל
 את להוציא שכחתי נהצתי. חם. שלישי.
 כעסה. אמה החולצה. את שרפתי התקע.
בכיתי. לחי. סטירת לעזאזל. עניתי

לא? או שקרן,
 אוהבת ״אני :לו אמרת — :נאולה
תד!״  אוהב אני ״נם לד: ענה הוא או

ד אסור אד אותד.  אני אותי/ לאהוב י
 ם- שורה כמו נשמע (זה ושקרן.״ בטלו
 ובכן. מסקנתי? מהי זעיר). רומו תיד
 כאשר לו להאמין לד אל שקרז. הוא אם

 אם אותד״. אוהב ״אני לד אומר הוא
 לד כשאמר שיקר הרי שקדן, איננו הוא

 אינו נער אותו לא, או שקרן כזה. שהוא
אותר• אוהב

 שתיקה ? להתאמץ מדוע — : חווח׳לה
 אינך אם יפה, לנערה הזיקה לא פעם אף

 מודה, שאת כפי בחברה, ביותר פקחית
 ולהיות לחייך הוא מתבקשת שאת מה כל

 שרוצה מי לכל אזנד את להטות חמודה.
 היפות הנערות כל תתחלנה אם לדבר.

 צריכות שהן החמורים לראשיהן להכניס
לאחרות? יישאר מה פקחות, נם להיות

בשלם
גרמניה

ו1השד אריס האג
 גדי לרגלי צרפת נפילת אחרי מועט זמן
 את להכניס היטלר ביקש הנאצית׳ מניה

 הגרמנים : התכנית לצדו. למלחמה פראנקו
 גיבראלטאר, את יכבשו ספרד׳ דרך יעברו
 האיטלקי לצבא בטוחה דרך־אספקה ייצרו
 ואח״ מצריים כיבוש את יאפשרו בלוב,

ישראל.
 הביע הגבול, על היטלר עם ניפגש פראנקו

מל שיכריז לפני אמר, אולם, נכונותו. את
 שנכלל מסוים, ציוד לקבל עליו יהיה חמה,

.הגרמנים כשעברו לפירר. שמסר ברשימה

 הציוד בדיוק זה היה רתחו: הרשימה, על
לספקו. הגרמנים בידי היה שלא
ו אב היה מי שעה, אותה ידעו, לא הם

 הגרב! מידידיו אחד זה היה זה. טכסיס של
הר את לו שמסר פראנקו, של הטובים נים

ל ביותר החסר הציוד של הסודית שימה
 איש קאנאריס, אדמיראל :הידיד גרמנים.

 ה הריגול שרות בראש שעמד הגרמני הצי
 של והים האויר היבשה, כוחות של מאוחד

*. גרמניה
 איש' היה קאנארים כלב. של ..בריאות

 שגעונות בעל יתנית משפחה צאצא מסתורין,
 פעם :דוגמה גרמני. לקצין רגילים בלתי

 להקש־ב הספרדי הריגול שרות ראש הצליח
 אז ששהה האדמיראל, של סודית לשיחה
ה כל תוכן בגרמניה. משרדו עם בספרד,

מצב :הספרדי לאכזבת הארוכה ,שיחה
 האד׳ של האהוב הדאקל כלב של בריאותו
מיראל.
ל מאד מסוכן איש היה קאנאריס אולם
 השנים משך ריכז מפליאה בזהירות בעליו.

 במשרדו נאצית האנטי המחתרת ראשי את
 ברחוב המלחמה מיניסטריון בבנין ששכן
 שקיימו המחתרת, שליחי כל ברלין. בנדלר,

 השונים החזיתות מפקדי בין הקשר את
 רומ< המרשל כמו במרד, מעורבים שהיו

עו לא ברוסיה, קלוגה והמושל בצרפת
 הרשמית התעודה את נשאו כי חשד ררו
הבטחון. שרות של

 קאנאר-ם של סופו בהמות״. ״כמו
 בחיי ההתנקשות כשנכשלה מתוק. היה לא

 החקירה נמסרה ,1944 ביולי, 20ב־ היטלר
 השונא־המתח־ הגסטאפו, של לשרות״הריגול

 היה לא הצבאי. שרות־הריגול של הישן רה
הא המארגן היה שקאנאריס לגלות קשה
 הרגיש שקאנאריס אף — המרד של מיתי

ברח. לא שאפילו עד בטוח כה עצמו את
 את לתלות שציווה היטלר, פקודת לפי

 קא" גם נתלה בהמות״, ״כמו האשמים כל
אח המלחמה, של האחרונים בימים נארים

 אחת תליה רבים. חדשים משך שעונה רי
 חוט קשרו התליינים :מדי קל עונש היתד.

 מן פעמיים הורידוהו לצוארו, מסביב דק
 לחיים, החזירוהו המוות, לפני רגע הקרם
 בפעם תלוהו הטעם!״) את שירגיש (״כדי

והאחרונה. השלישית
 אותו קרה קאנארים אנשי לכל לא אולם
 דון), עם (חורז יון אוטה מהם, אחד הדבר.
 לפורטוגל, משם הוגנב לספרד, לברוח הצליח

הברי הריגול לשירות עזר לאנגליה, עבר
טי.

 הית ״התגוננות״, אבוואר, בשם שנקרא *
ריגול־נגדי. של שרות רשמית

 כגיבור, שיקבלוהו חשב לגרמניה כשחזר
אז ורוב השלישי, הרייך קציני כל כי מצא
לבוג ואותו קאנאריס את חשבו ו,רח
 החייל-ם בגב סכין תוקעי במולדת, דים

 שירות• כראש נתמנה אמנם בחזית. שלחמו
בפעו מאד הצליח המערב״גרמני, הריגול

 ויותר יותר אך האנטי־קומוניסטית, לתו
 מחדש עולים הישנים הנאצים כי הרגיש
יסל דבר של בסופו וכי השלטון, בסולם

כמוהו. ״בוגדים״ קו

 שבועיים לפני כתא־עינוייס. אזכרה
ביו 20ד,״ חללי לזכר באזכרה יון השתתף

בבר הגסטאפו לכלא ש העינויים בתי לי
לברלין הגבול את עבר שעה כעבור לין.

הז הקומוניסטי ברדיו בשידור המזרחית.
ה בגרמניה לשלטון חוזרים הנאצים כי היר

 מפורטת ידיעה עמו הביא כנדוניה מערבית•
 גרמניה ברחבי המערבי הריגול רשת על

המזרחית.
 פרצה המערב של שירותי״הריגול בכל
 שפרצה למהומה בדומה — איומה מהומה
 ראשי כי כשנתגלה הגרמני, במטה בשעתו
 הבריטים. עם בקשר עמד שלו הריגול שרות
 יון הפך ומדוע כיצד מתי, ידע לא איש

 איש״ היה השני קאנארים הקומוניזם. לידיד
הראשון. מקאנאריס פחות לא מסתורין

הודו
”*דמה(! להם .תנו

 תלמידי מידועי אחד באווה, וינוכה אשרייה
 לשונות 18 הדובר עבדקן, הודי הוא גנדי,

 והסובל וצרפתית) פרסית ערבית, :(ביניהן
 הוא זה מלבד ושעלת. שיגרון מאולקום,

 לו מוכיחים אלה כי מיליונים, רק קורא
האדם. אחדות את

 האדם. באחדות רק מעוניין לא באווה
 בעיקר האדם, בקיום מאד מעוניין גם הוא

מ שנה, מדי במליוניו הגווע ההודי, האדם
 :פשוטה היא באתה של התרופה רעב.

 כדי הודו לעניי העשירים אדמות חלוקת
מזונם. את עליה שיגדלו

 לכפר ,1951 באפריל באתה, כשנזדמן
שמו אליו פנו היידראבד, בנסיכות טלנגה

בא אמר אדמה. ביקשו רעבים, הודים נים
 י אחיכם את ״שמעתם :הכפר לעשירי תה
 תנו אדמה. אין לי אדמה. מבקשים הם

״אדמה להם !
 צפו לא מפנייה הופתעו טלנגנה עשירי

 בין לחלוקה דונם 400 במקום נתנו זו, ייה
 הבוזא,־ זה היה הכל. חסרי הכפריים 80

 נש המאושר באתה הראשון. האדמה) (מתנת
 200 ישיג שלא עד לנוח לא במקום בו בע

 לעיבוד הראוייה האדמה (ששית דונם מיליון
 ההודיות המשפחות מיליוני לעשרה בהודו)
והרעבות. האדמה חסרות

 שלוש תוך לשתא. נשבע' לא גנדי תלמיד
 העולה (שטח דונם מיליון 13 קיבל שנים

 באתה בודאן. ישראל) של שטחה חצי על
 ־ הסאמפטידאן, את הנהיג בבודאן, הסתפק לא
 את מרכושו, 16ה* החלק את אדם תורם בו

(מ השרמדאן את הבאר), (מתנת הקואדאן
העבודה). תנת

 אלף 20ל* הבודאן שעור הגיע השבוע
יו להתגבר יכול היה לא באתה ליום. דונם

 על הכריז הוא שליחותו. עומס על תר
 יקדיש־ שנותניו החיים) (מתנת הז׳יוואנדאן

 שעות 24 תוך הבודאן. למפעל חייהם את
 650 : עצמה את ההודית הנדיבות הוכיחה
ז׳יתאנדאן. לתרום הסכימו הודים

סוחרות היווה אסבסיה
 כמד הכלל, מן יוצא דבר שום ין

X I ,אנשים שמונים. הולדת ביום בן 
I X ודרך בעבר, משחיו יותר כיום חיים 

 לתשעים שהגיעו אנשים על שומעים קבע
עמם. חושיהם כל ועדיין

שינו להרבה עד הייתי הארוכים בחיי
 הכללית. ובגישתנו והרגלינו במנהגינו יים

 במיטב שהיו אלה ואפילו קצרים הם זכרונות
 תוך דק זוכרים שנים יובל לפני שנותיהם

 באותם העולם היה שונה כמה עד מאמץ
הת את מקבלים כמובן, הצעירים, ימים.
 בראי מימי כך היו כאילו הקיימים, נאים
שית.

אסיצים סוסים אתרי
בגי? כשהייתי נכנסתי, אליו עולם

1!  לרפואה, כסטודנט עשרה, שמונה "
 על מאומה ידע שלא עולם היה | |

 טלפון. או רדיו סרטים, מכוניות, מטוסים,
 אל־ני בא בית־ספר תלמיד עדיין בהיותי

 מכונה הנערים, לנו, להראות כדי מרצה
 תוך שחזרה, משופרת לא ומאד חדשה

 הגרמופון זה היה אנוש■ קול על מעצורים,
 עוזם היה נכנסתי אליו העולם הראשון.
 את האיר. !בפחם בקושי, עצמ:׳, שחימם

 חדד על והסתכל ונפט גאז במנורת עצמו
 אדם להשגת שמחוץ כמותרות אמבטיה
ביותר. עשיר שאיננו

 הכרכרות, כאנשי; ידועים שהיו האמידים,
 ארבעה רתומים היו אליהן בכרכרות נסעו

 שני במרכבות אמידים והפחות סוסים,
 בעגלות״ענק — פחות עוד והאמידים סוסים

 להקות אמיצים• סוסים על״ידי שנמשכו
בר הסתובבו גרמניים ומנגני־עוגב זמרים
 שלא כדי לשחדם צריך והיה לונדון חובות

 ראשון בימי אחד. במקום לנצח יתעכבו
מצל סיבוביו, את עושה איש־העוגיות היה
יוצ היו ואנשים המלנכולי בפעמונו צל

 וממתקים עוגיות לקנות כדי ■מבתיהם אים
הצהריים. אחר של לתה

צרה לשעת מיקדוסקוף
 כשנכנסתי מאד. זול עולם זה יה

? ה תומם ע״ש בבית־החולים ללימודי ן
 מרוהטים חדרים שני שכרתי קדוש. | ן

לש שילינג* 18 שילמתי ועבורם בסביבה,
 ארוחת־ לי סיפקה שלי הבית בעלת בוע.

 לבית״החולים שיצאתי לפני יסודית בוקר
 ושתי וחצי, בשש כשחזרתי מנחה וארוחת

 שילינג עשר שנים בערך לי עלו הארוחלת
 בתומם סעדתי פאני ארבעה עבור לשבוע,
 יכולתי חלב. וכוס וחמאה לחמניה הקדוש
 הלימוד, שכר את לשלם מאד, בנוח לחיות

 להלביש הדרושים, המכשירים את לרכוש
עש בארבע בנעימים מאד ולבלות עצמי את
 תמיד, שיכולתי וכמובן לחודש. לירות רה

 שלי המיקרוסקופ את למשכן צרה, בשעת
לירות. שלוש עבור

לפ לתיאטרון לגשת כסף מספיק לי היה
 לא הלכתי, אליו האולם, בשבוע. פעם חות
 הקהל תורים. היו לא כיום, שהוא מה היה

 וכשאלה הדלתות ליד צפוף בהמון התאסף
 מרפקים דחיפות מלווה עז, מאבק פרץ נפתחו

 זה אבל טוב. במקום לזכות כדי וצעקות,
התענוג. מן חלק היה

 לטיבולי ללכת היה באמת הגדול תענוגי
 המוסיקאי? התיאטרון הצהריים. אחר בשבת

 הדבר, חבל כמה הוי בינתיים, עבר עליו
 אחד כל תפארתו. בשיא אז היה הכלח,

 על יחידים שהופיעו המשובחים, משחקניו
 מוקסם קהל להחזיק מסוגלים היו הבמה,

הפסקה. ללא רגעים לעשרים

שגים עשר ,אחד סוב סקרה
ימים. באותם זולות היו נסיעות ם

לא לבדי יצאתי עשרים בן כשהייתי ■
•  שבועות ששת את בה •לבלות טליה, !

חודש • וביליתי לפיזה יצאתי הפסחא. חופשת

 בכל שילינג, עשרים האנגלית בלירה *
כ אנגלי שילינג ערך פאני, 12 — שילינג

פרוטה. כ־ססג הוא יום


