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בעולם ____
צרפת

החי
ח פו ת ת מעץ ה ע ד ה

ש לאחר עמרם, נורי נאסר בתל־אביב,
לשוט הסביר בפרדס, רימונים שני קטף
 כאלה. סירות ראיתי לא פעם ״אף : רים

בתוכם. יש מה לדעת רציתי
מוות עווש

 לרצוח צעיר התכונן הודו, בהיידראבאד,
 חלקה את לו למסור שסרבה אחותו, את

 נחש ידי על האחרון ברגע הוכש בירושה,
 דקות כעבור מת השיחים מבין שזינק
מספר.
ם פ־ר הםידי

 שניצב חלב, סיר אלמונים גנבו בחיפה,
 השאירו רוזנברג, חנה של דירתה בפתח
 בשביל כפולה חלב למנת הזמנה לחלבן

המחרת. יום
ה טנ ב ת שתי בין ה עו ר ה

 סוחר פירסם ארצות־הברית, בזיינסוויל,
 לפתיחת החיוג מספרי את בעתון עשיר
 גנבים שהעבירו לאחר שלו, הפלדה קופת

ר במכתב לו הודיעו לאי־שם, הקופה את
 לפתיחת המספרים את לנו תמסור ״אם שום:

 ושלמה ריקה אותה לך נחזיר הקופה,
בדינמיט.״ אותה לפוצץ נצטרך אחרת

ר רו הש□ ב
 הומתק ארצות־הכרית, בסן־פרנציסקו,

 כאונס שנאשם אבילז, פראנק של פסק־דינו
 לאחר מאסר, שנות 360ל־ 400מ־ ורצח,
העליון. בית־הדין לפני ערער שהוא

צגה שניה ה
 קר־ הכייס נעצר ברזיל בריו־דה־ז׳אנירו,

 שוחרר, שגרתית, לחקירה דה־סנטום לום
 של ארנקו כי שנתגלה לאחר שנית, נעצר
החקירה. כעת נעלם הבלשים אחד

ק מחוץ חו ד
 שופט ביקש ארצות־הברית, בקלארקסוויל,

ב העיר את לעזוב מיהר ממושכת, חופשה
 אשתו את שקנס לאחר מיד בלתי־ידוע, כיוון
רשיון. ללא נהיגה על חותנתו, ואת

ה ד ה ת ה ה ב טו
 נגנבו ארצות־הברית, סיטי, באטלנטיק

 אנדריו הטירון השוטר של ומסמכיו ארנקו
לתפקידו. היכנסו לאחר שבועיים סמית,
ת במו י ב ב

 ישן גראומן אברהם נמצא רמלה, בקרבת
ש לשוטרים, הסביר חונה, מכונית בתוך
 ישבתי צרות. לי עשתה *אשתי : אותו חקרו

בחוץ.״ לישון ונסעתי במכונית

ל היקיון ע ל מ כ ל
 איוזי בילתה ארצות־הברית, בניו־פולס,

 בבוץ, שנתקעה במכוניתה, שעות שש ג׳ונסון
ל ״יכולתי : לחלצה שבאו לאנשים הסבירה

 את ללכלך רציתי לא אבל עזרה, לבקש לכת
נעלי.״

ס מרוץ לי שו מכ
 דיאז ג׳זוס איבד קליפורניה, בסן־פדרו,

 בשלוש התנגש מכוניתו, הגה על השליטה את
רבי מכונית־משטרה הפך מכוניות־משטרה,

ה תחנת־ד,משטרה בפתח לבסוף נעצר עית,
מקומית.
ט ח ה מ מ ערי ת של ב ה ש

ל השוטרים התיאשו אנגליה, במנצ׳סטר,
חיפו את הפסיקו חקירות, ימי שלושה אחר

 שנגנב טון, עשרה של מכבש אחרי שיהם
הצבוריות. העבודות ממחלקת אלמונים ידי על

ת ב ה ת א מ ל אי
 השופט קיבל ארצות־הברית, בקליבלנד,

 דיבר בעלה כי האפס אירמה של טענתה את
 זמן־נישואיה, כל במשך פעמיים רק אתה

 אפוטרופסות לה העניק גירושין, צו הוציא
ילדיה. שני על

ר מוצג פ ס .1 מ
ל עורך־דין הסכים שבדיה, בסטוקהולם,

 ממנו קיבל האנסן, אולה על סניגוריה למד
 במאוחר גילה שכר־טירחה, במקום אופנוע

אופנוע. בגניבת גם נאשם האנסן כי

ת חו ל ת צ פו פ עו מ
 פרצה ג׳ורג׳, המלך ברחופ בתל־אביב,

 של רב מספר שברה מסעדה, לתוך מכונית
הלקוחות. מן שניים פצעה צלחות,

□ כהן המצורע׳
הצר ת הלאום האסיפה קיבלה לאחרונה

 ארגון אל לפנות :אחד פה החלטה פתית
 להטיל ממנו לבקש המאוחדות, האומות

חולי־הצרעת. על בינלאומי פיקוח
 פוליטיקאים עמדו לא זו החלטה מאחורי

הל לאסיפה הוצעה היא רודפי־קריירות.
 שיער שחור חייכני, אדם ידי על אומית

בין הידוע פולרו, ראול :ועדץ־עיניים
 ד,מ »כהן בכינויו באפריקה הכושים שבטי

צורעים.״
 האחרונות השנים וחמש עשרים ■משך
 מיוחד מדע לענף חייו את פולרו הקדיש
 נידחי״ בחלקים צרעת חולי גילוי :במינו

בהם. לטיפול ודאגה העולם של
 מצורעים אינדיאנים בחברת התגורר הוא

 חצה הוא בבוליביה. גבוה הר פיסגת על
ו זעירה ילידים בסירת אפריקאיים אגמים

הקדומה. תדמור חורבות בין גמל על רכב
מרו רפואי לטיפול הזוכים המצורעים

 ני מליו ואמריקה. באירופה בעיקר כזים
 אפריקה ברחבי המפוזרים לצרה, אחיהם
 נידוי אימה, של באווירה חיים ואסיה,
וחרם.

 אורוסארה, מושבת מהתה פולרו׳ לדברי
 ממושבות־המצורעים אחת בטהיטי, אשר

 מקבלים החולים בעולם. ביותר המשוכללות
ב עוסק מר,ם אחד כל בחשמל. טיפול

אפריקה בלב במצורעת טיפול
חתונות סרטים, תרופות,

 שלוש בבית־ספר. לומדים הילדים מקצועו.
חד סרטים במקום מוצגים בשבוע פעמים

חתונות. אפילו שם נערכות ולעתים שים,
ב שנערכו החתונות הנאהבים. זוג

 אחת את לפולרו הזכירו המצורעים מושבת
 יי־1י של ביותר המופלאות האהבה מפרשות

וטיאורוי. נורה פרשת : הדרום
 זה אהבו הם צעירים. היו וטיאורוי נורה

 של זרועותיה על הופיעו וכאשר זו, את
 החליט הראשונים, הצרעת כתמי נורה

 הנגריה את מכר בסתר, בה לטפל אהובה
 כאשד יקרות. תרופות לה לקנות כדי שלו
 את לגלות נאלץ טיאורוי היה הכסף אזל

 לבידודה. להסכים לשלטונות, נורה של סודה
 אחריה ללכת רצונו את הביע הוא אולם

לאורופארה.
 בריא אדם לשכן השלטונות סירבו תחילה

 זמן לאחר אולם צרעת. חולי בין בהחלט
 המבודדת המושבה ושערי לבקשתו, נעתרו
לפניו. נפתחו

 פולדו, סיפר לאחרונה,״ אותם ״ראיתי
 — לבתי מצורעת ילדה להם אימצו ״הם
מאושרים.״ והם

 עלי- כל לא אולם ידיים. חסרת אם
כהן־המצורעים׳ נתקל בהן לות־החיים,

 כאלה, גם ביניהן היו ואושר. אהבה מלאות
 הקשוח האדם את אף לזעזע עשויות שהיו

* ביותר.
 במושבת- פולרו ביקר כאשר ,1951 בשנת

 ה־ הופיעה מאדאגאסקאר, של המצורעים
 תינוק לראות לו וקראה המקומית מילדת
עתה. זה שנולד
 רחבה. במיטה מוטלים היו ותינוקה האם
 כמשחת־ השחור התינוק׳ את לקח פולרו

 סימני כל מצא לא אותו, בדק נעליים,
 אולם אמו. לעבר אותו הושיט צרעת,

 ל עשתה ולא ■מפוחד, חיוך חייכה האם
לקחתו. תנועה

 *אולם פולרו, סיפר מאד,״ ״תמהתי
 ל• הוברר השמיכה׳ מעליה הוסרה כאשר

״ידיה שתי את אכלה הצרעת :הכל !
 ממסע כהן־המצורעים חזר לאחרונה

 היד, הוא פרים. מולדתו׳ לעיר ממושך
 חופשה, לכל יצא לא הוא אולם מאד. עייף
 מסע •־ חדש למבצע להתכונן מיד החל
 המרחם פני על תרופות וחלוקת הסברה של

השחורה. היבשת של גדולים וחלקים

ליבריה
MADE IN USA

 בלאומנות נלחמו שהבריטים בשעה בה
 באפריקה במושבותיהם והולכת הגוברת

 ור השיחו תנועות מול עמדו והצרפתים
 האמריקאים של גורלם היה ומרוקו, בטוניס

 ביבשת־ שלהם ההשפעה שטח :יותר טוב
בעיות. כל עורר לא — ליבריה — השחורה

 פשוטו אמריקאית, תוצרת הנה ליבריה
 על־ידי 1820 בשנת נוסדה היא כמשמעו.

דיג מאמריקה. שהוחזרו משוחררים׳ עכדים
 נחשב הדולר ארצות־הברית. לדגל דומי׳ לה
רשמי־למחצה. כמטבע בה

 וארצות־הברית ליבריה בין הקשר אולם
אמרי הון :יותר מעשי יותר, עמוק הנו
 הליבריים, הברזל מכרות את מימן קאי

 מטעי- ואת בעולם, העשירים בין הנחשבים
הנרחבים. הגומי

 האחרונות בשנים תובניות-פיתוח.
 שיגרה כאשר יותר, עוד הקשר התהדק
לה טכנית משלחת ארצות־הברית ממשלת

שנים. לחמש פיתות תכנית כין
בהת העזרה את קיבלו ליבריה אזרחי

 עוררי׳ אותם, הקסימה החיים רמת : להבות
המ השטחים את גם לפתח שאיפות בהם

 אולם הארץ. בפנים הג׳ונגל מכוסי פגרים,
 וויליאם המדינה, נשיא התלהב מכולם יותר

שאד.״ *הדוד העממי בכינויו הידוע טאבמן,
ה האחת המפלגה ראש הינו טאבמן

 מפלגות שנים. שבע זה בליבריה שולטת
המש ומספר היות כלל, קמו לא אחרות
 זעום היה בפוליטיקה, לעסוק שיכלו כילים,
 לנשיאות׳ האחרונות הבחירות בעת למדי.
 נוספת, פעם להיבחר שאד" *הדוד סרב

 לאה׳• בו, לחזור נאלץ היה הוא אולם
ביתו. לפני מעריציו המוני שהפגינו
 הכריז עריצות,״ של משטר כאן ״אין
 »הממ־ במסיבת־עתונאים, לאחרונה טאבמן

 אום כל האזרח. של לרצונו כפופה שלה
 להיכנס יכול הממשלה, על להתלונן הרוצה

זאת.״ ולעשות למשרדי
 כמה עוד טאבמן גילה מסיבה באותה

:חשיבות רבות עובדות
 כי על אף קומוניסטים, אין בליבריה •

תנו קיימות הסמוכה הצרפתית שבאפריקה
חזקות. קומוניסטיות עות

 לרשת מכל יותר זקוקה המדינה •
ברזל. ומסילות כבישים של

 כל ברצון תקבל ליבריה ממשלת •
השקעת־הון.

 ה בליבוי כי משוכנעים היו האמריקאים
 לקחת מוכנים היו הם קומוניסטים. אין
 כנפי תחת המשוחררים מדינת־ד,עבדים את

 כבישים לבנות הגבורה, אפוטרוססותם
 דברים שני רק דולארים. מיליוני להשקיע

 השחיתות : חשש בהם עוררו בעדם, עיכבו
וגי ליבריה׳ ממשלת פקידי בין שפשטה

 משך וגברו שהלכו שנאת־לבנים, של לויים
האחרונים. החודשים

 כאשר שעבר. בשבוע גם פגו לא החששות
 ישתנה המצב כי טאבמן הנשיא הבטיח

 פקיד העיר האמריקאית, ההענקה הגדלת עם
 תתפתח וליבריה ישתנה המצב *כן, :גבוה

עלו היא : אחת סכנה קיימת אבל במהירות.
לכת.״ להרחיק לה

 את הבעתי הקודמים מטורי באחד
 ״להבין המושג להבנת בורותי
 מאד אקדמי הסבר קיבלתי עניין״.
 חובה שראה יוסי, בשם צעיר מאיש

מעונ הייתי עיני. את לפקוח לעצמו
 חושבים אתם גם אם לדעת ינת

כמוהו.
 ״הוא האיש, אומר עניו,״ ״הבנת

במ הנעשה כלומר, מופשט. נושא
מופ שניהם ונקבה, זכר ע״י שותף
 האפשרויות יותר. או פחות שטים

 מוגבלות זה מעשה של הטכניות
 עם אך הפלילי, החוק ע״י במקצת

 פרטים וישר. המעשה כשר זאת, כל
 למסור יכול איני כך על ספציפיים

 בשני אולם קוצר־היריעה, בגלל לך
 קינסיי, הד״ר של המפורסמים ספריו
 וכן מטמון ב. א. הד״ר של בספרו
 ,שיר בשם הידוע הקלאסי בספר

 חומר־קריאה למצוא תוכלי השירים״
ל יכול, אינני זה, נושא על מאלף
 מעשיים מורים על להמליץ צערי,
ה השיטות ריבוי בגלל זה, בשטח

 תשקדי שאס מובטחני אולם קיימות,
בסו תמצאי מאד, הרבה לימודיך על
המתאי האפשרויות את דבר של פו

ונחת״. אושר הרבה כך עם ויחד מות
 אבקש לא שיותר חוששת אני

הסברים.
הרגיל התפריט

ר )882/336( מספר ריו מסתי  שחי מאחו
ת ,24—22 כגיל נערות או מצ מן הנ  קצר ז
ת אינן בארץ,  בשפה לנמרי 1לכ שולטו

 לרצות, יורעות ת( זאת, למרות העברית,
מו ת אחרות נערות עשרות כ  לי. הכותבו

 ,30—26 מג•? בחורים 2 עם להתכתב
ת בעלי ת תכונו שו  סימפטיות* של נדו
ם נבוהה, ר,ומה ב ורציניים לבלות אוהבי
הצורך. שעת
בשבילי לא

פאי ת השכלה בעל )18( צעיר חי  תיכוני
ען מכ לקבל צריבה אני לא בעצם כי טו
ש כתובים תבים מור, בחו  אלה אם בי הו

עדו שלהם  חושבת אינני המכתבים. נו
שעמום. אותי לדוז מצדו יפה שזה  על ל

ם כל א פני להת הרוצים מאלה אחד הו
 יבולה שהשכלתה נחמדה נערה עם כתב

שלו. פחותה להיות בהחלט  להיות עליה מ
ת, ת גבוהה חיפאי אוריגינילי ).882/337( ו

וסאלוניים תל-אכיכיים
ת תל-אביביות נערות שתי  עליזו

בהת .15.5 בניל כבר רוצות, )882/338(
שגי תל-אביביים נערים שני עם כתבות

ת יהיה לא לם  להיות עליהם .17ם־ פחו
סלוניים.

ושעשועים ספרות
ש למרות רו בחברה. הצלחה להז שי

 להצליח ,15—16 בניל חברות שתי צות
ת הז בהתכתבות. נם ענו  למרות כי טו

ת היותן הבו ם, או שועי כ הז איז שע שו
אני ספרות. חות אה למשל (  דבר רו
בן כזה מו ). כ אליו ת הן מ כנו להת מו

דד  17־19 בניל נערים שני עם בכתב מו
)882/339.(

בצרפת ואני במזרח לבי
ת קבלתי נחמד מכתב  )24( צעירה מנננ

 אלמלא בצרפת. למורים סמינר בוגרת
ש, לי כתבה ה הייתי לא בפרו ש מאמינ

 ששה תוך רכשה שלה הנאה העברית את
לפן. חדשים ל יותר לח ר,ל אמנם באו
א אולם בצרפתית, התבטא  מתעטשת, הי
 את אוהבת היא בעברית. לכתוב ובצדק,
ת הים, הטבע, מת ופסול, בציור מתענינ
 .מוכנה* לצרפת, בקרוה ׳לנסוע כוננת

שם, גם  בן בדור עם בעברית להתכתב מ
ל רציני, 28־33 שכי ע ומסורתי מ  שיז

שהו  ליעץ ויוכל החדשה רע הא בספרות מ
בעברית. לקרוא מה לה

תי שאלה ענוותה ברוב )882/340( או
שכן! ודאי מכתב. שתקבל תקווה יש אם

•
השוטה הלב

ה: ד שה הייתי מה מי לו עו הייתי אי
הרא נשיקתה את ומקבלת 16 בת שוב

דאי קרוב ן שונה  שלא דואנת שהייתי לו
ת, האחרונה. נם תישאר שונ  הדבר אם טפ

, נעב  מכירה ואת עליך, חביב והנער לו
תו מן או בע ליצור טיבה כל אין רב, ז
בן יות. איו מו  כאשר כי בבל. להנזים ש

קולד, מדי יותר למשל, אוכלים,  אין שו
טעם. כל יותר לו

היתה שלא הנשיקה
ה: פ ת. להיות צריכה היית לא י ע פנ  נ
 המדרגות בחדר שעת־חצות, הניעה כאשר

א חושך, היה ״, נעים ״היה אמר הו ד א  מ
 לנשיקת־חצות מצפה את חביבתי, והלך.

מו כזו, בדייקנות שעה לחלבן כ בבו 6 ב
לו קר.  הראשונה. פגישתם זו אם אפי

א כנראה, כזו, ת הי פנ נו .1954 או  ביני
ש כי סבורה איני עצמנו, לבין  לדבר י

ת טעם. מסתלק. ונורם־ההפתעה היו
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