
אינ לרותי. מובילות הדרכים כל
 עבר כאשר בבקשה: מאמינים? כם

ב רביש ישראל בשם צעיר איש
ב שבועיים לפני ארלוזורוב, רחוב
 קטן ארנק הכביש על מצא ערך׳

 בין שונים, חפצים ובו בייל׳ בצבע
נע של תמונות־פספורט סדרת זשאר

 לו גילה הבלשי חושו חמודה. רה
 איך ידע ולא היות נורית. ששמה

 לה להחזיר (כדי אתה מתקשרים
 ובכן, אלי. פנה כמובן), הארנק, את

 תהיי אם מאבדת־הארנקים, !ורית
אלי. פני בתיקך, מעונינת

צמצום של חשיבותו
א >887/352(  את המבקש צעיר חייל הו

תנה הנערות  את לשכוח לו. לכתוב שתאו
 (אינני חיילים. על הקדומות הדעות כל

 הקדומות דעותי לשכוח. יש מה מבינה
חמו יצורים שהם הן 19 בני חיילים זל

 זאתן מאשרים עצמם כשהם בעיקר דים.
היי אליו. שיכתבו אלה, או זו ובכל,

ת להיות נות הו ת וחמודות נבו מענינו  ו
תו לבדר כדי מספקת :מדה מו או מו ע ש  מ

תיו ובמכתבים). בבויו  ברכב טיולים :חו
מצו בחברה ובילוי טובים סרטים וברגל,
ם את שניים. עד לעתים מצמת, שאי  הנו

ר הוא להתכתבות שאי לבחירתה. מ

ובריא !שוט
 דעה כבר לי שיש מראש להודיע עלי

 בת הנערה על (טובה) וקדומה משוחדת
מ אולי אלי. שפנתה ).887/353( 19ה־

ש לי שכתבה פום  הרנשת־קרבה לה שי
 עצמה על אומרת היא על־כל-פנים ►לי.

ט חיים סננול אוהבת פהיא שו  ובריא. פ
 שהש־ בחור עם להתכתב כל, על רוצה,
ת תהיה כלתו כוני פה היא ויותר. תי סי  מו

ה כיוול מה בהסתייגות נאמר ־הדבר כי  שז
מס שלפעמים אלא המקובל, מד־הרמה

ת, אינטליגנציה פיקה מי ש וכמובל פני
עדיפה. היא

אבד - דא
טה מחסידי איננו )887/354( שי  שלי. ה

ת אולם כה. עד אלי כתב לא ולכל  היו
ה שכאל סבר הרפתקות, חובב והוא
שות מקום ת. הרפתקות כמה לע ליו לו  מי

א לכל  ש־ נערות עם להתכתב רוצה הו
א מ׳. 1,65 על יעלה לא גובהל  מד- הו

מו מתכתב הוא שאיל סיף  השאר. כל כ
שות המנסים תי״ רושם ״סתם לע  ספרו
כדבריו.

הב הוא  ועל ספורט-הרכיבה, את או
א העובדה תעיד כד ע בעל שהו פנו  או

ע. יפה חדש. שכנ א בעזרתו ומ סע הו  נו
א לצורתו. אשר הארץ. בכל  שחרחר, הו
מאד. לבנות ושיניים נהדר שפם בעל

גלגלים על הדמדר
אד הצעיר בגילן כבר ת )17( מ  סובלו

ת שתי  )887/355( מתסביך־נלגלים. מלבסיו
 בחורים שני עם להתכתב רוצות הז

ת פלום עשרים, בני ם, או מכוניו עי פנו  או
ר וחוש מו ת הן מפותח. הו הבו  הר־ :או

ם פתקות, ת ובדיחות. טיולי או  :שונ
ם נסיעה סי בו טו או ו פוליטיקה צבוריים, ב

מץ את להוכיח כדי תרד.  וחוש לבם או
תמו לצרף הכותבים על שלהם ההומור

שון, במכתב כבר נות בדי וחמש הרא
ת הנערות לפחות. חות  להחזיר מבטיחו
סף פרט שתיים. אחת כל על  עליהם : נו

 תוסבר (הסיבה !תרד לאהוב בהחלט
להם).

סגור-הבדידות
ב להרבות אוהב איננו )887/356(

שו בכמה הסתפק לכן ותאורים. דבורים,
ת רות  ,20 לגיל מתקרב שהוא האומרו

ב נערה להכיר ורוצה בוגר־גימנסיה
 ואוהבת סגורה להיות עליה .19—16 גיל

לשניים. המתחלקת בדידות

---------עדיין
שמינית ותלמידות 17 בנות שתיהן  ה

ת ),887/ 357(  עדיין שהן בהדגשה מציינו
 אם יודעת אינני בתנועת־נוער. חברות

ת שהן היתה הכוונה תכוננו  או לעזוב מ
ט שהן שו  מצב לפי בתנועה. חברות פ

רד יש כמעט כעת הדברים  להתנצל גו
עה נערה כאשר  עדיין והיא 17 לניל מני

ת הן בתנועת־נוער. גו  בכתב להכיר רו
יח אתם עשרים, גיל עד בחורים שני

פו דעות. לי

ישטפוה דא דגים גהרות
ה אינני :פרויקה הצרה. מה מבינ

ה זו איז  ואתה נערתך 1 להיפר כלל, בעי
 נחמד, ערב במוח הדלת, ליד עומדים
ם ואינכם  מחזיקים אתם להפרד. יכולי

ש הלאה ם רעותו,. יד את אי  כ- ועומדי
 מה יודע אינך באמת במקום. שתולים

 מה אהבה. זוהי ידידי, אחפה זוהי ? זה
ט כלום, ? זה ננד לעשות שו  עם להסחה פ

חד צורר אין הזרם. לשחות. לדעת במיו

ברירה... לד יש
לד, נראים אינם דברי אם :חנה
 עצ־ ? אלי פונה את אלהים, בשם .זדוע,

תו שכחי ? תי לש רצית שלא (מה או
). מוע מני מ

בשל□
צרפת

ו קו פ א הג ב ה
״מונטל• לפרשת צרפת של ״תשובתה ! 

 שזיעזעה, לשערוריה צרפתי קומיקאי קרא
 צרפת ממשלת את האחרונים, בשבועיים

 המפקח פרשת ואמנם, ).886 הזה (העולם
 המובנים בכל להתחרות יכולה דיו ג׳אן

 (העולם מונטזי וילמד, העלמה פרשת עם
 החודש, התפטר, רציחתה שבגלל )870 הזה

ממשלתו. וזועזעה האיטלקי שר־החוץ
 גבוה משטרה קצין היה העלילה גיבור

 לרקוד מאד רב כשרון שגילה וישי, בימי
 עם פעולה שיתף הוא החתונות. שתי על

 אחת. ובעונה בער. המחתרת ועם הגרמנים
 חסרו לא :במקצוע בלתי־רגיל דבר זה אין

 ששרתו (א״י) בפלשתינה משטרה קציני
 או ההגנה מפקדת ואת די. איי. הסי. את

 למחתית דוד של תרומתו כי נראה אצ״ל.
 צרפת שיחרור אחרי כי יותר, חשובה היתר,
משמעתי. בית־הדין על־ידי זוכה

 לדיד. הזיק לא החשד חתונות. שתי
 הסיבות אחת בדרגה. מיד עלה הוא להיפך,

מיו חשאי יועץ שהיה כנראה, היתד״ לכך
 בל אינו זה גם דה־גול. מפלגת למרכז חד

אי במפא״י. כשהמדובר בישראל, תי־רגיל
 למנחם מיוחד יועץ שהוא גבוה קצין לם

בישראל. אפילו נדיר הוא בגין
לאר נכבד: תפקיד לדיד נמסר במשטרה

 חשוב ג׳וב אנטי־קומוניסטי, ריגול רשת גן
 מפלגה חברי מליונים חמשה בעלת בארץ

ב זה, בתפקיד מאד הצליח דיד רשומים.
 שיתף־ הוא :וישי מימי שיטותיו עזרת

 חומר לסוכניו נתן הצדדים׳ שני עם פעולה
המנ אמון את לרכוש כדי סודי ממשלתי

 לו השיגו זה תמורת הקומוניסטיים. היגים
ה בתוך הנעשה מן סודי חומר הסוכנים
 בבורסת־ ,כנראה פעל, עצמו דיד מפלגה.
 הצדדים. שני להנאת חליפין

כ לםאו מרגל. תמיד מרגל- פעם
 השתנה מאנדס־פראנס פיאר לשלטון שעלה

לתפ נכנס חדש שר־הפנים דיד. של מעמדו
 עמו מביא חדש שר כי נהוג ובצרפת קיד,

 פוטר, המשטרה מפקד חדשים. פקידים גם
 על מפקח של צדדי לתפקיד הועבר דיד

הנמלים.
 יצא דיד מרגל. תמיד מרגל, פעם אולם

 להיפך, מנגנונו. את פיזר לא אך ממשרדו,
 הריגול־הנגדי. רשת את לנהל הוסיף הוא
 שלו הדו״חים את עוד הגיש לא שעתה אלא

 על אחראי גם בצרפת שהוא לשר־הפנים׳
 ומארו־ טוניסיה לעניני לשר אלא המשטרה,

הבול עם קשר כל אין אמנם זה לשר קו.
דה־גדל. מפלגת עם נמנה הוא אולם שת,

במש שערורית־הריגול התפוצצה לפתע
ב התפוצצה לא היא מועצת־ההגנה. רדי

 הוא ומארוקו טוניסיה לע-יני השר : מקרה
 של סודי פרטיכל למאנדס־פראנם שהגיש

בר להיות צריך היה שלא מועצת־ההגנה,
קרי ברגע לשערוריה כך על־ידי גרם שותו,

 סירב הוא אולם בג׳נבה. המשא־ומתן של טי
לידיו. התעודה הגיעה כיצד לגלות

 *, ט. ס. הד. לקציני קרא מאנדס־פראנס
 תוצאות. לגלות צריכים היו אלה וקצינים
 דיד ז׳אן : מהירה .תוצאה היתי׳ ואמנם,
מ בירצאו קצר, קרב־אגרופים אחרי נאסר,
בכ ומארוקו. טוניסיה לעניני השר משרד

 פרטיכל של ביותר סודי דו״ח נמצא סי
מועצת־ההגנה.
נו עוד היה לא השבוע נאה. שלישיה

 מאני אנשי טענו בצרפת. לויכוחים אחר שא
 את קיבל הדה־גוליסטי השר :דס־פראנס

 לגלות כדי בו השתמש דיד, מידי המיסמך
 לראש־ כך על־ידי ולהזיק השערוריה את

מאנדס־ :הדה־גוליסטים טענו הממשלה.
 על־ הדה־גוליסטי בשר להתנקם רצה פראנס

ול עליו, חשד והטלת דיד של מאסרו ידי
 האנטי- מנגנון־הריגדל את הרם כך שם

במדינה. היחיד היעיל קומוניסטי
 כשנשאל עצמו. דיד היה ששתק היחיד

 :משכנעת תשובה נתן התעודה, לו מנין
שגי ■ממרגליו, אחד מידי אותה קיבל הוא
 זה, היה קומוניסטי. במשרד אותו לה

ב הוחזק לא דיד כי נכון, הסבר כנראה׳
באש משמעתי למשפט רק הועמד מאסר,

ב בלתי־מוסמך, לשר דו״חים שהגיש מה
שלו. לשר מקום
 עדיין נסתיימה לא הפרשה כי ברור אך

 מונטזי פרשת נסתיימה שלא כשם בצרפת,
 בישראל, קסטנר פרשת עם יחד באיטליה.

 חופי־ על נאה שלישית־שערוריות היותה
התיכון. הים

ה הפיקוח ״מינהלת של תיבות ראשי *
 (״משרד איי. בי. .9ל המקביל. מוסד ארצי״,

(״ש ב. ולש. באמריקה הפדרלי״) החקירות
ת הישראלי. הבטחון״) יו

 לאורך דהרה הטראנם־סיבירית הרכבת
ה נשאה היא האינסופיים. שדות־החיטה

 נציגי־נוער עשרות :במינו מיוחד מטען פעם
 גם היינו בתוכם והארצות. העמים כל בני

ה נציג אני, :הישראליים שלושת אנחנו,
 דוד שדה, יצחק שם על הצעירה חטיבה
 ו־ הקומוניסטי, הנוער ברית נציג רבינו,

נוער־נצרת. נציג גרדוש, נסראללה
 בפראג רבי־חוויות סיורים זה למסע קדמו

 מועדות פנינו היו עתה ובברית־המועצות.
 לפקינג, — הגדולה הסינית לחומה מעבר אל

 הפדרציה מועצת להערך עמדה שם מקום
הדמוקרטי. הנוער של העולמית

מכנית חזויה
ה סין בשטח שלנו הראשונה החוויה את

 מיד טכנית. חוויה בשם לכנות אפשר עממית
 הועברו הגבול, את הרכבת שעברה לאחר

ה הסובייטיים הפסים מן והקטר הקרונות
בו ההעברה הצרים. הסיניים לפסים רחבים

 ומכונות חשמליים מנופים ידי על צעה
 זו אחת. שעה תוך והושלמה משוכללות

 עורנו על לחזות שזכינו הראשונה הפעם
 סין של הגדול מיכונה את בשרנו ועל

ה הפעולה שיתוף ואת רוסיה) (מתוצרת
לחברי שלה פועלי־הרכבת בין אשר הדוק,

הסובייטיים. הם
 בתחנת־הרכבת לנו ציפתה השניה החוויה
 בני־ מאות העממית. סין בשטח הראשונה

מ עלינו הסתערו זרי־פרחים, עמוסים נוער
 אותנו ברכו הזרים, את לנו הגישו עבר, כל

 סיניים ובחיוכים בשירה כפיים, במחיאות
 של ידיו את לחצו מהם עשרות מסורתיים.

 אינה הסינית לחיצת־היד מאתנו. אחד כל
ב מבוצעת היא : האירופית ללחיצה דומה
כולו. הגוף נענוע תוך רב, מרץ

 הועברנו הראשונות ברכות־השלום לאחר
ערו שולחנות לנו חיכו שם לאולם־התחנה.

הסי המסורת אגב, טוב. כל עמוסים כים,
 לא נכבדים לאורחים להגיש מחייבת נית

מ ומובן שונות, מנות מאחת־עשרה פחות
 קיבותינו על במקצת הכביד זה ששפע אליו

הישראליות.

סםד*ים10מאבלי
 עשתה התושבים, וחצי מיליון בת פקינג,

 טיפוסית. סינית עיר זוהי עז. רושם עלינו
 בולטים ומפוארים. עתיקים בנייניה מרבית
 שליטי של הענקי ארמונם : במיוחד ביניהם

ה יותר, הקטן וארמון־הקיץ, לשעבר סין
ה של הכללית בנייתה בפרברי־העיר. שוכן

 ושם פה רק עתיקה־מפוזרת. היא אף עיר
ל שהוקמו מודרניים, בנייני־ענק מתנוססים

העממית. הרפובליקה תקומת אחר
ה המלון גם היה החדשים הבניינים אחד

 הוקם הוא צירי־המועצה. שוכנו בו גדול
 לבנות אפשר (בסין ספורים חודשים תוך
 ימים עשר תשעה הושלם הקיץ), בעונת רק

פתיחת־ר,מועצה. לרגל המועד, לפני
ה מתקני כי גילינו למלון נכנסנו כאשר

 ו/גובת כהלכה. פועלים אינם עדיין מים
 הם : סינית־טיפוסית היתד, המקום עובדי
 רשת את הפעילו שרברבים, של מחנה גייסו
ה על התנצלו ספורות, דקות תוך המים
פעם. מעשרים פחות לא תקלה

 טעמו את לטעום זכינו מעט שנחנו לאחר
שיעו לקבל והתחלנו אמיתי סיני אוכל של
אכל במקלות־אכילה. בשימוש ראשונים רים

 סרטנים במבוק, של מבושלים שורשים נו
 מעדנים, ושאר להפליא, טעימים מטוגנים,

היום. עד לנו נודע לא הרכבם אשר
 לכל כמעט כי לראשונה לנו נתגלה כאן
הוב הדבר סמלית. משמעות יש סיני מאכל

 לקינוח־סעודה לנו הוגשו כאשר לנו, רר
 נשא מהם אחד כל אשר ירקרקים, תפוחים

 שהוא, שלנו, המתרגם את שאלתי אדום. כתם
פקי של לשפות בבית־הספר לאנגלית מורה

:השיב והוא המוזרים, הכתמים לפשר נג,
 הם השלום. את מסמלים אלה ״תפוחים

 — תינוק של לחייו את לאוכלם מזכירים
 לא אם מכל, יותר תינוקות זקוקים ולמה

?״ לשלום
ה בעיר מקום בכל הודגש השלום אגב
 רבים. ומקדשים שערים על נישא שמו גדולה.

ומק שערים של שמותיהם אך הדבר, מוזר
 קיסרי־סין על־ידי דחיקה ניתנו אלה דשים

מל ושואפי לאכזרים נחשבו אשר העתיקה,
 גם הסבר היה שלנו המתרגם בפי חמה.

 והסבל, המלחמות שבע ״העם, :זו לתופעה
זאת.״ לעשות שליטיו את כפה

פור לשחרור הסיני העם שרצון מובן,
 להיפר: בשלום. רצונם את נוגד אינו מוזה

ההיס ממולדתם חלק בפורמוזה רואים הם
טורית.

ל קו ק חשזאנחי ל בו חי
הודגשה לשלום השאיפה כי מובן מאליו

ח3<ז 1ר
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הזה״ ״העולם לכתם שסופר כפי

 הנוער של העולמית הפדרציה במועצת גם
לפקינג. בואנו למחרת שנפתחה הדמוקרטי,

שנער ביותר הנרחבת המועצה זו היתד,
 אירגונים של צירים בה השתתפו כה. עד כה

 אנטי־קומוניסטיים. ואפילו לא־קומוניסטיים
 הסוציאלי אירגון־הנוער נציגי הגיעו מיפאן

מ חברים. מיליון תשעה המונה דמוקרטי,
 גם שלחה בריטניה קתולי. כומר בא צרפת

וארצות־סקנדינביה הנוצרי הנוער צירי את

 הטראנס־ הרכבת של בדרכה תחכה ככל
 : מחרה אותו ונשנה חזר לפקינג סיבירית

 לבוא שטות משך חיכו ונערות נערים מאות
 פניהם את קיבלו נושאי־הצירים, הקרונות
ב נאומים מסורתיות, לחיצות־יר בשירים,

 רק כי לחשוב היה מוזר מתנגנת. סינית
איומה. בבערות זה נוער חי מספר שנים לפני

 אירגון־ נציג את לפקינג בין־השאר, שיגרו,
באלכוהוליזם. למלחמה הנוער

הגדול־היסטורי, באולם ימים ששה בלינו
ל הקשבנו הסינית. הרפובליקה הוכרזה בו

תור הם : אוזניות בעזרת השונים דיונים
אנ סינית, : שפות לחמש אוטומטית גמו

 הסידורים ורוסית. ספרדית צרפתית, גלית,
 ומשוכללים נוחים היו במקום הטכניים
להפליא.

 נאומו היה במועצה הדרמתיים הרגעים אחד
 העממית. הויאטנאמית הרפובליקה נציג של

ה הנוער נציגי מיהרו הנאום לאחר מיד
 אתם התחבקו נציגי־ויאטנאם, לעבר צרפתי

סוערות. תשואות לקול
 הפס־ את לקיים המועצה החליטה כאשר

 באוגוסט הדמוקראטי הנוער של הבא טיבאל
 הסובייטי הנוער נציג קם בווארשה, 1955

 1957 של הפסטיבאל :משלו הצעה והעלה
מקו אלף 200 בן באיצטד במוסקבה, יקויים

 ב־ נתקבלה ההצעה במיוחד. שייבנה מות,
תרועות־שמחה.

 הסיסמה היתה זאת !״ ושלום ״ידידות
 נערים של עקלקלה שורה על־ירי שנכתבה

 עצרת במרכז שניצבו לבנות, חולצות לבושי
מכיכרותיהענק באחד נערכה אשר הנוער,


