
 שאני לו שנודע לי כתב מישהו נעלבתי.

 ואם נכון, לא שזה יודעים אתם שדכנית.
מ כתוצאה להתחתן מישהו הצליח באמת

 מפשע חפה להאשים יש האם ההתכתבות,
 ובאמת שדכנית באמת אני ואם כמוני?
 דעתו על עלה לא מדוע מישהו התחתן
בבק קרם, עוגה?(בלי לפחות לי לשלוח

שה).
גבוהה התכתבות

ת, לא או סלונית  גבוהה שתהיה העיקר סלוני
ש .16—15,5 ובניל ,877/308( מבק  בן בעיר )

ת. כחברה 17 5 מו <!ל להתכתבו צ תב הוא ע  כו
ה. שהוא דק בו ת עליה כז. נ נחמדה. גם להיו

הומור כלי יופי, כלי
בה ,25 בן ״אני  מ', 1,50 הכם מ׳, 1,70 גו

מ.0 30 יפה ש בכלל לי אין ״ ר, חו מו העוב הו
מתפעל מבין אינני דה:  בגב״ ה״סכין מן ו

א אני הזה. העולם של והקריקטורות בינה שונ  נ
 אחרי אתי להתכתב רוצה מי חלב. של וקרום

״ כל תן א רו ז פ ס .877/300( מ (
מספיק כלתי יד: ככתכ

 מעל השכלה: מי. 1,70ל- מעל נובה: .21 ניל:
 ב־ שחור שפם שחור. שיער: צבע לממוצע

מ 10 אורד  קשה כתב־יד: לקצה. מקצה ם״
מן לקריאה. .877/310( ההיכר סי לה רצונו )

תב כיר כ שכלה בעלת 20 ניל עד נערה ב תי ה
ת ע מעל ורצינית כוני צ מו מ ת אצל ל  הארץ. בנו
ב, תבו אנ כ מ שם עשה אלי ב טי רו פ ס ד. סי א מ

כמכתכים התעמלות
ת רצה )877/311( אם שו שם עלי לע  חצוף רו

תו אף על טעה. הוא ה הצברית התרברבו
ת, סי פי בעיני, נראה הוא טיפו תבו, ל כ ר מ תו  ב

ב, 22 בו שכלה בעל חבו ת. ה כוני ען הוא תי  טו
שא בכל מתעניין שהוא  אם־ כולל מעניין. נו

ת, ך, נו מד דבר וכל טיולים חינו מו העו רו  ב
מו (בזה עולם. של  יוצא דבר שאין אתי תסכי
ה הנערה על הכלל). מן כנ מו  אתו להתכתב ה

 כי המבין הבודדים אחד הוא מעניינת. להיות
ת לשם ד איו התכתבו ת צוי חד להיו יפה. במיו

א, ד. פרט הו כן לכ ת מו היו תן, הצד ל  הנו
ת שהציעו מאלה  היודעים אלה עם התכתבו
ת. א פחו כן הו תב לעזור מו כ  המעוג־ לבחורה ב

עניני אתן להתכתב יינת ם, ב מודי ט לי מע  בכל כ
ת, עו א ריאליים. בעיקר המקצו  מתיירא אינו הו

לו ת. אפי אל אגב, מאנגלי א, שו מ כיצד הו מל
ת דים במכתבים? התעמלו

לבחירתה הנושאים
ם (לאלה מלבסי  פתח־ת — מבינים שאינ

 שחור־שער )877/312( 21 בן צעיר, וואי)
שמח, עיניים, א, י צו מ אר בתיבת ל  ש הדו

ה ר ע ^נ ב ת ב ל מ כ בדעתה. שיעלה דבר ^

טלמן עוד כן ג׳נ מו שאיר ה  ל היזמה את לה
ם חירת שאי ת. הנו  77/313( הוא להתכתבו

 ו הוא עצמו. על בתאורים שקמץ תל־אביבי,
 < דווקא, תל־אביבית נערה, עם להתכתב צה

ת לא חמודה, תהיה: בי ה סנו מבינ או עניין. ו ) 
כלו זה?). מה פעם לי להסביר תו נהגות רשיון עם צכר

תב ,20 בן )877/314( צעיר חדרתי כו  1 ה
הוג יודע שהוא עצמו מד לנ  בקר לקבל ועו
הנות רשיון כן נ פר מו ם עליו לס  לג במכתבי

הבת שיודעת 17 בז רה או  סל ריקודים רקוד ו
ב עליזה להיות ניים. אהו לטייל. ול רומנטיקה כשביל לא

 ר לצורך להתכתב רוצה איננו )877/315(
ש הוא מנטיקה. ת מבק  ז צעיר, עם התכתבו

ת, צעירה או בול בבי- ם, יהיו שא חו שלמי  ו ירו
 בולי לקבל כן על מעוניין כזה, עצמו הוא

חותמות ץ ו ש. מחו לעיר־הנופ

* כנעלי־כית אכיר
 מערי- שאת הנבר כי להווכח נדהמת מיקי.

ס, כבן כלל מתנהג איננו צה, פו מ לי או  התגלה ה
ר לד או שי ב  או במוקדם בתי, לנמרי? אנו

חר או מ לה היית ב שים נם כן, זאת• מנ גדו אנ
ת הם), דווקא (ובעיקר לים מרו ם שהם ל סי  מנ

תם, על מקפידים זאת, להסתיר ם הופע  מביטי
ת כו ת מתחבטים בראי, ארו עיו ת בב איו ב פרוז

שת, ב תלבו ברו  יש בעצמם. מאוהבים המקרים ו
ת לעתים להם טיו  על זעיר־בורנניים ומנהגים נ

תם אף מיו ה שעה, הניעה המוצהרת. בו  מיקי. ה
ת בעינים עליו שתסתכלי טו שו תז ואל יותר, פ

שאל אם ,דעזע תך י ת כיצד או  בעינייך נראי
שה. חולצתו והגשמה הבטחההחד
ת יעל. ת הן אהבה והצהרות הבטחו מו עי ל נ

שת את שמיעה. שר חוש אה תהיי שכא שו לח נ
ל תנלי ברך כ . י ת ההבטחות כ דו רו צו הו צ  התפו

ת תהיי אל שכן! ודאי סבון? כבועת בי אי  כל נ
ת הדברים את תקבלי ואל כד. צינו מה בר  איו
כך. כל

ח הוא שה ודאי לד מבטי ענך שיע מ כל. ל  ה
ט על יטפם ם, בכל האברט ע  פ

ם, מהם אולם  לנג שיעלה חביבה. הסיכויי
 הכביסה? את להוריד כדי

בן א מו ר יתפרץ שהו אבי  חת ללא כ
לם דרקון, להרונ כדי  יקירה, או
ע מה  פשוט? לעכבר בנונ

טיון את יעבור הוא  למענך הסמב
שפה את להריק אך  בגשם? הא

ר, הירח, את לך יביא הוא  ברו
 נורה? להחליף אבל

 הרים, לעקור ובמקום
טב לא כלום הספה? את שיזיז מו

החי ׳ בשלם
גהאטסלה

ת איש לי ע מ ה
יו ולירידות. לעליות רגיל פייוריפוי ג׳ון

 מומחה להיות צריך היה לכאורה מזה, תר
 שגריר שהפך לפני שנה עשרים כי לכך•

 נער־מ-עלית היה בגואטמלה, ארצות־הברית
 נכנם כן לפני בוושינגטון. הקונגרס בבדן

 את הפסיק ווסט־פוינט, של הצבאית לאקדמיה
 ב־ לטוס. למד בבנק, עבד באמצע לימודיו

 קטן, כפקיד עבודתו את התחיל 'משרד־התוץ
לגדולה. במהרה עלה

 להיזכר הזדמנות לו. היתד, האחרון בחודש
ב ארצות־הברית סיכויי כי הישן. במקצועו
 מעלית כנער חליפות. וירדו עלו גואטמלה
בעצמו. במעלית מעם לא נהג פוליטית,

 של במהפכה חלקו בסיטונות. שחיטה
 והלאה) 870 הזה (העולם ארמאז הקולונל

 הקודם, הנשיא מעשה. אחרי בבירור נתגלה
הב האחרון, ברגע אליו פנה ארבנז, הקולונל

 הארץ. מן הקומוניסטים את לגרש לו טיח
 ארבנז כי דרש בכך, הסתפק לא פיוריפוי
 על־ הפעם שנית, הוזמן יום כעבור יסתלק.

 אר־ את סילק כי שהודיע דיאז, הקולונל ידי
 סירב, פיוריפוי השגריר. אישור את ביקש בנז,
שהת מונזון, שלישי, קולונל שיזמינו דרש

 כלומר, — כאנטי־קומוניסט כן לפני פרסם
 בארבע הופיע. מונזון :ארצות־הברית כידיד

 כשהשג־ ,הגורלית הישיבה התקיימה בבוקר
 בעל הטעון, אקדחו את בכיסו החזיק ריר

הפתוחה. ר,ניצרה

הפ פיורופוי עלתה. האמריקאית המעלית
 בתיווכו ארמאז, קאסטילו עם מונזון את גיש

 אלופי״ שני של חדשה שותפות על הוסכם
שחי החלה בארץ נשיא, הפך ארמאז המשנה.

 שהוצאו השמאליים, המנהיגים של גדולה טה
בסיטונות. להורג

 לא המעלית אולם כפתור. על לחיצה
 פרחי־הקצונה. התמרדו לפתע לבטח• שכנה

 אר־ של הפרטי הצבא את לסלק : דרישתם
 הצבא בידי המעשי הכוח את להשאיר מאז,

 לדעת כדי רב דמיון דרוש היה לא הסדיר.
 מונזון, הקולונל !המרידה מאחורי עמד מי

לשלטון. השותף
 קומה המעלית ירדה מעטים ימים כעבור

 אר־ את הכריחו שנית, מרדו הקצינים נוספת.
 המהפכה ערב שנשכר הצבא, את לפזר מאז

 נכנע, ארמז האמריקאית. חברת־הפרי בכספי
 לפיקוד נאמניו את להחדיר זאת עם יחד ניסה
הצבא. גדודי

הגו על עמדה עדיין האמריקאית המעלית
הכפ על ילחץ מי לדעת היה קשה אולם בה•
הבאה. בפעם תור

קרון u שד עניו
 הלבבות נמנעו עצמה בגואטמלה רק לא

חמו פיקפוקים כרסמו כולו בעולם מלה,רגע.
 גואטמלה בבעית ארצות־הברית טיפול רים.

בברי לא וגם אמריקה בארצות חן מצא לא
המערבית. אירופה ארצות ושאר טניה
 עקרון. מונח היה המאזניים כפות על כי
 הצפון־האמריקאים. לטענות רב הגיון היה

 בתעלת־פנאמה, תלוי ארצות־הברית בטחון
 לעבור שלה האדיר לצי מאפשרת היא שרק

 חופיה. על להגן לשני, אחד מאוקיינוס בקלות
סכ להוות היה יכול בגואטמלה אויב שלטון

לגבו מדי קרוב המדינה, לבטחון רצינית נה
לותיה.

 אולם נכון. היה זה כל טובים. שכנים
מנ ובראשם האמריקאית, המדיניות מבקרי

 להסיק מיהרו הבריטית, מפלגת־העבודה היגי
 אמריקה אין אם הפרשה. מן בלתי־צפוי לקח

 גבולותיה בקרבת עוין שלטון לסבול יכולה
התער את לחלוטין מצדיק הדבר אין האם —

? והודו־סין קוריאה במלחמות הסינים בות
 הסינים לחמו בהודו־סין והן בקוריאה הן

 בקירבה ששכנו להם, עוינות ממשלות נגד
 גדולה למעצמה מותר אם לגבולם. מיידית

מו הרי הקטנות, שכנותיה בעניני להתערב
 ואם כאחד. ולסינים לאמריקאים הדבר תר

 פיוריפוי השגריר עשה מה — הדבר אסור
 בארמון המאוחרת הלילה בשעות לעיל) (ראה

? בגואטמלה הנשיא

בריטניה
און רעש ד של־ קדי כ

 וא׳יש וקטן, שקט כפר היתד, קרישל־דאון ,
 אחד שיום עד שמה. את שמע לא בעולם

המלכותי .*יל־האויר עצום. רעש האויר מלא

 אדמותיהם נסיוני. בסים במקום להקים החליט
 שתקו: הבעלים אך הופקעו. משקים כמה של

לכל. קודם המולדת שלום
ה את לחסל חיל־האויר החליט סוף־סוף

יכ קרישל־דאון של הטובים האיכרים בסיס,
אח מלבד — כולם במנוחה. שוב לישון לו

 הם שהופקעו. האדמות בעלי אלה היו דים.
הצליחו. הם בחזרה. האדמות את לקבל רצו

 במשרד־ד,חקלאות מדי. פשוט פתרון
ל מזמן שחלמו פקידים כמה ישבו הבריטי

הע כשמשרד־התעופה לדוגמה. חווה הקים
 ד,מופקעות, קרישל־דאון אדמות את להם ביר

להת היה יכול חלומם שמחה. מרוב הריעו
הוש החוקיים הבעלים הוקמה. החווה גשם.
לתכ המפריעים כטרדנים המשרדים מן לכו
הנעלה. נון

 ,חקלאות-משרדיו הצליחה. לא שהחווה אלא
 היד, יכול הוא באדמות. לעשות מה הירהר
ל להחזירם :פשוט פתרון כמובן למצוא,

 ואיש־מש־ מדי, פשוט היה זה אולם בעליהן.
 את אחר דבר מכל יותר שונא אמיתי רד

מוע בנרות חיפש הוא הפשוטים. הפתרונות
לא לבסוף אותן מסר האדמות, לקבלת מדים
לגמרי. זרים נשים
 אזרחים לדעת אפילו מדי, יותר היה זה

 לבית־המשפט, פנו הם ממושמעים. בריטיים
השמרנית. המפלגה צירי את הטרידו

ממ בשלטון ישכח לו לאריות. הוכחה
 חברי־הפרלמנט היו העבודה, מפלגת של שלה

ה נמצאה סוף־סוף לקרב. ששים השמרניים
הסוציאליס לביורוקראטיה המושלמת דוגמה

נפ הוא תיכנון שכל הסופית ההוכחה טית,
החופשי. האדם לשיעבוד מוביל ומטופש, סד

שמרנית. ממשלה ישבה בשלטון אולם
הנפש חשבון את ערכו הפרלמנט חברי

 לשר בפומבי פנו הם לשתוק. לא החליטו
 את לקח אמיתי, כג׳נטלמן הלה, החקלאות.

להעבי בהחלט סירב עצמו, על האחריות כל
 ניישן, אנד ניו־סטייטסמן העיר לפקודיו. רה

החקל שר דאגדייל, תומאם ,מר :באירוניה
ש לאריות, להוכיח כדי הכל את עשה אות,
 ואז, בהחלט. צודקים שהם גבו מאחורי ישבו

 עליהם כועס הוא אין כי להם להראות כדי
האריות״. לפני עצמו את הוא זרק עיקר, כל

 מר של במקומו חדש שר בא שעבר בשבוע
 יישכח לא הסימנים כל לפי אולם תומאס.

 לשפה נכנסה היא קרישל־דאון. של שמה
חדש. כמושג האנגלית
ה ר ה מ ס ה ג פנ או ו

 הדמוקרטי המועמד לקביעת בבחירות •
 ארצות־הברית, אוקלהומה, המדינה למושל

א לפרסומת שזכה אחרי מורה־לשעבר ניצח
 נגדו שהוגש משפט : הפרסומת מקור דירה.

 ב־ גסד, במלה שימוש באשמת הדואר על־ידי
ח ושהראו לבוחרים ששלח גלויות 300.000

 בעד שהצביע איכר של באחוריו בועט מור
אייזנהואר.

א על-־די שהומצאה החדשה האופנה •
 ,20ד,־ לשנות חזרה ופאת, דיור האופנה לילי

 משווה והמותניים, החזה את לחלוטין חיסלה
 די־ מרילין תגובת שק. של מראה לשמלה
 גבר. כמו בנויה ״איני :מונרו לשעבר מאגיו,

?״ גבר כמו שאתלבש למך, כן, אם

ר •שד ב ק ל
 כאשר אדם, בני ששה נפצעו רמלה בכביש

 התנגשה מופרזת, במהירות מכוניתם נסעה
הדרך. בצד שניצב עתיק, ערבי בקבר

הוצאה ס מ
 בחיפושים המשטרה פתחה בתל־אביב

ל כמומחה עצמו את שהציג אלמוני אחרי
גדו כסף סכומי הוציא מם־הכנסד״ סידור

תושבים. כמה מידי לים

ת ד מ ש מויק־ם ה
ל מסחר לבית־ לוי אברהם פנה בחיפה,

 הפרפרוה, מלכודת ביקש חקלאות, צורכי
 למנוע כדי לו דרושה המלכודת כי הסביר

ה בחדר צרכיהם את מלעשות שכניו את
שלו. מדרגות

ס ״ א ל כ
 טען פרה, בגניבת אדם נאשם בתל־אביב

 ראיתי אדוק. יהודי ״אני :המשפט בבית
 אותה, והתרתי לעגלה, רתומה הפרה את

 לעגלה פרה לקשור אוסרת והתורה היות
סוס." עם יחד

ה ק חדיר מ סו ל
 נתפסי הדרומית, אפריקה ביוהאנסבורג,

 שכבת את להסיר שניסו שעה כושים, שני
 ערומה, רקדנית של גופה מעל השחור הצבע

 מו־ של במודעה הצנזורה ידי על שנמחקה
עדון־לילה.

ה כ ל ה ה ש ע מ ל
להצגת שטיינברג אהרון נכנס בירושלים,

 יושבת אשתו את ראה שלי, שאת מפני הסרט
כהוגן. בו חבט הזוג, את תקף זר, גבר בחברת

ס שטן רי ש ב ה
 ריימוינד תבע ארצות־הברית, בגרין־בי,

 הפר שפרץ לאח לדין, שכנו את אפהוף
 של גדרות ארבע השכן של בן־התערובת

 באהבים התעלס הרפת, שער את שבר חוותו,
 את הוריד הגזעיות׳ מפרותיו שתיים עם

ערכן•
תוידות
 דמי את לנצל מבריחים ניסו בחיפה,

הבי כשר׳ בשר על המוטלים הנמוכים המכס
ב מקושטות חזיר בשר קופסאות 200 או

למהדרין״. ״כשר כתובת
שיקולוגיה נ

 תלמידות ארבע יסדו אנגליה, בלונדון,
 את ללמד שמטרתו חדש איגוד מכללה
 המפגרות, הארצות לבני הנשיקה אמנות

אותה. מכירים אינם אשר

אוחדה
עתו. זה שהגיעה •משפחה, השתכנה בלוד

שבו לפני נתגלה בה בדירה המעברה, מן
ביקו למנוע רצתה ביודבושת, מספר עות
 שלט הדלת על תלתה בלתי״רצויים, רים

"I הגונים אנשים גרים ״כאן : גדול

להורג הוצאתם לפני רגע גואטמליים מנהיגים
ובלתי־נצור טעון אקדח : בכים
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