
 קורא של במוחו צץ מענין רעיון
 אני מכתבו שאת זהבי׳ יוסף בשם

:כלשונו בזה מביאה
 הזה מהעולם קראתי רבות ,,פעמים

 המתריעים צעירים קוראים מכתבי
 מסתובבים ונערות נערים שהרבה

 הנמצאים כאלה שיש או חברה, ללא
ממקו ואף רוחם, לפי לא בחברה

 הדברים. אותם לי נודעו אחרים רות
 שיש למסקנה הגעתי זה מתוך
 חברה, ליצור חדש, משהו ליצור

 הנעים :היסודות שני ישתלבו בה
ל יערכו חבריא כלומר, והמועיל.

 וישתעשעו, ירקדו בהם נשפים עצמם
ב מלבקר יימנעו לא זאת עם ויחד

 לערוך יפחדו לא הרצאות, תיאטרון,
 שונים, נושאים על וויכוחים ביניהם

ול באמנות וכלה מפוליטיקה החל
ועקרו יסודותיה שלשת דעתי פי

:יהיו נותיה
אחד לכל פתוחה תהיה היא )1(
מוחלט דעות חופש בה יהיה )2(
 עם הנעים שילוב : סיסמתה )3(

המועיל...״
 מסוג חברה ביסוד המעונינים אלה

זהבי.״ ליוסף באמצעותי, יכתבו זה,
חורפי הובי

ט )805/382( בי לקראת החלי רף ער  החו
ם, כי ארו ת ה תפנו ה לה י שנ בי) ל הו ה (

ב הו ו א לי בת ע ם. כתי בי ת כ היו הם מ  י
ם פני ה, ,23 גיל עד נערה אל מו  אך רצוי

ת. לא שכלה הכרחי ת. ה ני כו ה תי מו עלי  כ
ת כן ה להיו א בעלת נ פי ו קט. או ת ש שו רי  ד

ת אלה בנו שר מו א ש כי מתברר כ ק ב מ  ה
א ם 25 בן הו א ״ו ב, הדבר ( שו  יליד־ ח

ה״) מני ר ריו, ג ם בעל לדב חיי םיון־ , נ ן י ענ  מ
ט כך ע מ כ ן ש ק לו אי ו ספ בי ת כ מ היו ש  י

אי ל ן. מ ם עני ם, כרבי א אחרי ען הו  כי טו
ם ם אחרי רי מ ו או לי שהוא ע ב. ׳ בו ח

גברים מעדיפות בלונדיות
ה אני א ח כי רו נ מו ״ שלי ה ת חו א ה־ מ ש  ״נ

ש שתר אי. בין כבר ה ר ח קו א שמה־ ה נ  כז
ת ש פ ח ה מ ר ת צעי אי פ  )895/383( 22 בת חי

ה אף על פי ה הרב. י ת דיו נ לו ה ב ת מ קו  ו
) 1,70( הגבוהה א מ׳ ה הי ש רגי ת מ ה א מ צ  ע

ת דד ד :ו א ה מ כנ מו ם כבר לקבל ו ע פ  ב
ה. שונ ה. הרא הב א ב־ ת ן זה על מכ נ כו ת מ  ה

ב תו כ ת לה י היו ני גם ל מו עליז וגם רצי כ  ו
תר עניין להבין כן, ני (יו נ ת אי ל א ה שו  מ

>ה).
18:חורפים

ם מי ה בי ם אל אי ל  18 >805/384(7 מו
ם. א חורפי ען הו ד כי טו מי ף ת די ע ת ה  א

לו !־חורפים. פי ם. על א בי בי א א ה  יליד־ הו
ץ, ר א ד ! נ ת־ספר בו ן, בי כו ת תי ד  ה־ תעו

ת הו לו ז ה ש ר די תו מג ן כרווק או מי  מ
ה בעל זכר, ב מ. ם 178 של נו ם ״ חו עיניי כ
ת ער בו שי ם ו ע חו מ ש נ ). ו ן י י ענ א מ  הו

ת לזוכן פנו ת ה ם ל ע פע בו ש בת ב תי כ לכ מ
ת, תב בנו ת/ ב ת ל דו מי ל ת ת עי בי ש ה או ה

ת ני מי נו ש י י ענ ת ם נם שי  אחריש בדברי
בד ת מל לו מ ע. ש לנו קו קני- ח ש חי ו ט  הת־ ש

תו ו נ י ה, :הם ענ ק טי לי ם. פו לי  שמרוח בו
, בו׳ א ו ר הו ף בחו די ע מ ת ה דיו נ לו א ב  הו

ש ת כי מבק דו ת/ ד מ ע מו ה ה  תל־אבי־ תהי
ת. ולא הכרחי) (לא בית ני לו ס

וחובה תענוג
ה ק סי מו בי ה ה לג ער  19ה־ בת הנ

אני )895/385( ה ש ג צי ה, מ ה בז הוו  גם מ
ענוג ם ת ה ונ ב ם חו שו א מ הי ת ש מ ל ת ש  מ

א בה. ה הי פ ת י עדינ ש ו פ . נ פי או  את ו
ה תי שו תה רג צה הי  בחור עם לחלק רו

ל, כי ש ה מ ע לי צ ה ש ה קטנ מ ר כ לה שנג
ה א צ ה תו ל פי ש מנ פג־ ה, מאו ת לדו  לא בי
ע שגר לו תפרי ה ל לי ם. א בי ת כ מ

 תל-אביפיות,
ונאות תלמידות

ם שני ערי ל נ עי ,17—18 בני צ מו נו מ
ם )895/386( בה רי מ ר את שו או  צורתם ת

ד, סו ם ב רי אי ש ת מ א ט ז פו שי ת ל רו ע  לנ
בו. אתן ת תכ י תל־אבייב־ות, הן אם י י נ  ב

ת ולא ,16—17 הו בו תר, ג ת, ביו אי תל ו
ת דו ת מי נו י ענ ת מ ה, ו ק סי מו ט, ב ר פו ל ס קו

ע ת, נו רו פ ס לו ו כ ו ה י א אל צו מ שני ל  ב
ם די די ה י עניין. אל

ידי מצטערת :האהבה אכיר
 במאום. לך לעזור יכולה אינני די,

 יום מדי כמעט אלי מגיעים מכתביך
 לעשור״ יכולה שאני מה כל ביומו•

 ׳מראשך הוצא ותו־לא. לקראם הוא
 אלי, ביחל .תכניות כל החמוד

 שעה יפה — המשורר שאמר וכפי
קודם... אחת

 שהוא, ענין בכל רותי אל הפונה כל
להלן. המופיע התו את לצרף חייב

בשלם
צרפת

ת כ ה מ בו מג
 כניעתה אחרי הראשונים הנוראים ברגעים

 במסדרונות התהלך ,1940 בשנת צרפת, של
 חדור־ גבה־קומת, גבר י בלונדון הממשלה

 איש־הלכה, גנרל, דה־גול, צ׳ארלם גאווה.
 לגיבור לילה בין הפך מלחמת־השריון, נביא

 כי בצרפת, האמונה את חידש הוא עולמי.
 לה היה זו. אמונה חדור היה עצמו הוא

 ה־ הנחושה הגדולה, אמונתו : פשוט מקור
דה־גול. בצ׳ארלם בלתי־מעורערת

ה בעל הגבר הכל. ממנו התפעלו תחילה
 כדי חוו ידיו את לנענע המרבה הגדול, אף

 ענין כל על חמורה הקפדה הקפיד דיבור,
 צורת אליו, הפניה צורת — כבוד של זעיר

 שהופנו המכתבים נוסח לישיבות, הזמנתו
 — מאד חיובית תכונה שזו חשבו הכל אליו.

 לשמור מחויב היה המנוצח העם של הגנרל
 מחדש להעלות כדי הכבוד, דיקדוקי כל על
 שרוח העולם לעיני להפגין ארצו, קרן את

נשברה. לא צרפת
 מעריציו גם נוכחו הימים ברבות אולם

להת היחידה הסיבה זאת היתד, שלא לדעת
הטב התנהגותו היתד, זו הגאוזחנית. נהגותו

 על־ידי נבחר הוא כי שהאמין אדם של עית
היסטורי. תפקיד למלא העליונה ההשגחה

 נמאס המלחמה בימי יסילולן. פרחים
 הנשיא המערב. ראשי כל על כמעט הגנרל

 עצמו, וצ׳רצ׳יל עמו, לדבר סירב רוזבלט
 הפרטית, המצאתו כאל דר,־גול אל שהתיחס

 הקשרים, כל את עמו לנתק פעם לא איים
 רק המלחמה. לניהול מלהפריע יחדל לא אם

ה הגנרל הוא, : דה־גול הצליח אחד במקום
 הגוש עם מצוינים יחסים יצר ריאקציוני,

הרא המערבי ראש־הממשלה היד, המזרחי,
 הקומוניס־ לפולין נציג לשלוח שהורשה שון

סית.
 : הסופית הטרגדיה באה ארצו שחרור עם
 התהילה, בפרחי אותו כיסה הצרפתי העם

זודית. לקרן לסלקו מיהר
 שנאה אכול ממורמר, דה־גול נשאר מאז

מפ בן־יומו. שלטון על שהתחרו לעסקנים
 כ״ יורדים ״אנחנו והלכה. התפוררה לגתו

).64( המזדקן החייל התלונן יורדת,״ שצרפת
צר חדלה לפתע אולם הישועה. זכות

 פיאר ונמרץ, חדש ראש־ממשלד, לרדת. פת
 רבים בפי נקרא לשלטון, הגיע מנדם־פראנס,

 נהנה לא הראשון דד,־גול השני״. ״דה־גול
 להזיק : מטרה לעצמו קבע הוא המחמאה. מן

מי יושיע אם לאבדנו. לגרום למנדס־פראנם,
ב הראשון דה־גול זה יהיה צרפת. את שהו

ובעצמו. כבודו
מטרד, לקידום גדול מעשה עשה השבוע

ל פאריס חוזה נגד בחריפות יצא הוא :זו
 ראש־ד,ממשלה של יצירתו גרמניה, חימוש

 הסכם להשגת נוסף לנסיון קרא שותה־החלב,
ברית־ד,מועצות. עם

 — אפסי היד, ההצעה של הפוליטי הערך
 זיון את לעצור אי־אפשר ששוב ברור היד,

ה : הושגה אחרת מטרה אולם הגרמנים.
 ראשו על מוחצת מכה הנחית הגבוה גנרל

הנמוך. הפוליטיקאי של

איטליה
ר םו יוצמ־ חי
ב מבתי־הקולנוע אחד של המרווח האולם

 היה )894 הזה (העולם קאפרי האיטלקי אי
ו גברים עשרה ישבו הבמה על אדם. מלא

קצ שתי ישבו לצדם הגילים. כל בני נשים
 הראשונות השורות לפעולה. מוכנות רניות

כו ומסריטים. צלמים עתונאים, גדושות היו
העול הכנס לפתיחת עיניים בכליון חיכו לם
הרווקים. איגוד של מי

החז מאיגודי לגמרי שונה היד, זה איגוד
 רח־ בכל הקיימים המושבעים, והרווקות קים

 לשמור היתד, לא חבריו מטרת בי־העולם.
מת בנוודזוג להם למצוא אלא חירותם, על

הנחי או הבושה, רגשי על להתגבר אימות,
ה בני אל מהתקרבות אותם המונעים תות,

״עצמי חיסול היא ״מטרתנו השני. מין ! 
 הבלונדית־ הצרפתיה האיגוד, דוברת הכריזה
 אחד בכל נטפל ״אנו טיסרו, ז׳אקלין נמרצת

למ לו נאפשר אינדיבידואלי, באופן מחברינו
בחיים״. אושר צוא

הרא המועמד ״•1 נשוי מכאן ״תצא
 ז׳אק־ על־ידי הוצג אינדיבידואלי לטיפול שון
 מב־ להם שהוקרא לאחר הנאספים, לפני לין

 ביאנקה הרוזנת האיגוד, מיוזמת רק־ברכה
אר בעלת איטלקי, מיליונר של אשתו פאצ׳י,

המיליונר :המועמד ברומא. בתי־קולנוע בעה

 , פאנאקר. ג׳ק )28( הצעיר האמריקאי
 תואר. יפה גם לעושרו נוסף היד, פאנאקר

 מלהשיב בעדו מנעה היתרה ביישנותו אולם
 אליו שהגיעו המעריצות מכתבי מאות על

ל לו נעזור פחד, ״אל האחרונות. בשנים
 טי־ ז׳אקלין הכריזה !״ הביישנות על התגבר

 מבטיחה ״אני הבמה, אל אותו בגררד, סרו
״נשוי מכאן שתצא לד שיש רבות רווקות !
 תלו מקסים, חיוך פניהן על העלו באולם בו

תקווה. מלאות עיניים הצעיר במיליונר
 פינו העצמית ההתחסלות לכוזנות כהוכחה

הפתי סכס לאחר מיד האולם את הנאספים
 כדי הסמוכה, לכנסיה מיהרו הכנס, של חה

מיוש שניים של כלולותיהם בטכס להשתתף
 ואימאקו־ )27( סיראנה רנאטו :קאפרי בי

 לאחר להתחתן שהחליטו ),24( פיראס לאטה
 שנה. עשרה שתים שנמשכה עלילת־אהבים

 שתים־ בת בהיותה עוד אהבתי את לד, ״גיליתי
 כי טען אביר, ״אולם רנאטו, סיפר עשרה,״

 לחכות.״ אותנו הכריח מדי, צעירה היא
הרווקים איגוד חברי שנוכחו לאחר רק

)1940(בלונדון דה־גול
השני את אהב לא הראשון

ה וכי כל־כך נורא אינו טכס־הנישואין כי
 בית־הקולנוע, לאולם חזרו נושך, אינו כומר
ה של המרכזי הנושא על בוויכוח פתחו

הס הוזיכוח י לא או כו, — נישואין : כנס
 שנתקבלה ההחלטה כללית. בהצבעה תיים

!כן : אחד פד,
ל מו ח עו־ בי

 מלך בר־המזל), (לוצ׳יאנו לוצ׳יאנו לאקי
 הברחת ורשת הבלתי־חוקיים מירוצי־ד,סוסים

 במזלו ומתמיד מאז הצטיין העולמית, הסמים
 בארצות־ הארוכות פעילותו שנות משך הטוב.

ה הבולשת של המוחות טובי עמלו הברית,
 כדי שיספיקו הוכחות״ נגדו למצוא פדראלית

נת החוקרים ובריח. מנעול מאחורי לכלאו
 של בסופו נאלצו, אטום, בקיר תמיד קלו

 את לגרש בתקנות־חירום, להשתמש דבר,
איטליה. למולדתו, לוצ׳יאנו

 בר־המזל. הגנגסטר את דכדך לא הגירוש
 פעולה שטחי למצוא לו איפשר הוא להיפך,
סו מירוצי של נרחבת רשת לפרוש חדשים,

 סימן אירופה. כל פני על ומסחר־סמים סים
 אנשי־ של להופעתם ביותר הבולט ההיכר

 המסחר גידול היה שונים, במקומות לוצ׳יאנו
ה על ביותר האהוב המשכר הסם :בהרואין
שית האיטלקית, הבולשת האיטלקי. גנגסטר

ניסתה הצרפתית, הסורסה עם פעילה פה

ל והמירוצים סוכני־הסמים בין קשר למצוא
 לאקי קבע בה בנאפולי, המפוארת הווילה בין
לשווא. הראשי. מטהו את

ר ח ו ת. ס ו נ נ  המזל גלגל נהפך השבוע ב
 מלהשיג שנואשה נאפולי, משטרת :פיו על

האיטל החירום בחוקי השתמשה הוכחות,
הצי אוייב כעל לוצ׳יאיו על הכריזה קיים,
חלקי. מעצר עליו הטילה בור,
 בלתי־ הגנגסטר של תגובתו היתד, עם15ה

 בתת־ מזויינים אנשים שלח לא הוא : רגילה
 נאפולי. משטרת מפקד את לחסל מקלעים
 שלו, בווילה העתונאים את כינס זה במקום

להס ניסת משובחת, בשמפנייד, אותם כיבד
המצב. את להם ביר

 פי גרועות באיטליה נתקלתי דהן ״הצרות
הכ באמריקה,״ נתקלתי בהן הצרות מן אלף
ז  פניו מעל הזיעה את במהותו הגנגסטר רי

 האיטלקית ״המשטרה השחומים־מבהיקים,
 או־ לעין• נראית סיבה כל ללא אותי מטרידה

 היד : היטב לי ידועה האמיתית הסיבה לס
ל גם אחרי רודפת האמריקאים של הארוכה

 איטליה, ממשלת על לוחצים היאנקים כאן.
 לא אם לה, הניתנת בהענקה לקצץ מאיימים

 כר לידי הגיע המצב נגדי. אמצעים כל יינקטו
 קליפה על ברחוב מתחלק מישהו שכאשר

 לחקור המשטרה באה רגל, ושובר בננה של
במסחר־בננות.״ פעם עסקתי לא אם אותי,

 על בקינות הסתפק לא ״בר־המזל״ לוצ׳יאנו
 להא־ בדעתו יש כי הכריז הוא הבוגדני.׳ מזלו

 ערעור יגיש הוא : הגזירה רוע לביטול בק
 יביא ברומא, האיטלקית המשטרה למפקדת

 ושו־ הגון אזרח שהוא לכך ההוכחות כל את
מר־חוק.

 לו־ שלאקי בכך ספק הטילו לא העתונאים
ההו מלוא את למשטרה להגיש יוכל צ׳יאנו
 כי משוכנעים היו הם אולם להגינותו. כחות

 תתן לא החלקי, מעצרו את תאשר המשטרה
למעשיה. נימוקים כל

לוצייא־ של מצבו יהיה הערעור, יידחה אס
 את לעזוב לו יהיה אסור : ביותר קשה נו

 יהיה אסור זריחתה. עד השמש משקיעת ביתו
 להיפגש או ובתי־יין, קפה לבתי להיכנס לו
 לקבוע תוכל (המשטרה חשודים אנשים עם
 לא הוא עיניה). ־ראות לפי לא, ומי חשוד מי

רש ללא נאפולי העיר שטח את לעזוב יוכל
ן ו לב יוכל לא הוא : מכל והגרוע מיוחד. י
מירוצי־הסוסים. במגרשי קר

במס לבקר ללוצ׳יאנו שניתן מאליו ״מובן
נאפו משטרת של גבוה קצין הכריז עדות״,

 רק אנו ברעב. אנשים ממיתים אני ״אין לי,
בפשע.״ נלחמים

כדור־הארץ
ת א ת קנ לו עי ה מד ב ר ם ת תי מ

לאח שפורסמו סטטיסטיים מספרים 6
 הלידות מספר כי קבעו בארצות־הברית רונה
 השנים 15 תיר עלה הנישואין לגדר מחוץ

 ב־ נולדו 1938 בשנת : 100ס/סב־ האחרונות
 בלתי־חוקיים, ילדים אלף 88 ארצות־הברית

 אלף 32 אלף. 142 נולדו 1953 בשנת ואילו
 בשנת שנולדו הבלתי־חוקיים הילדים מן

 60סכ־^ .17 לגיל מתחת לנערות נולדו ,1953
 בנות־החברה הן נשואות הבלתי האמהות מן

 סיבות תלמידות־קולג׳. או פקידות, הגבוהה,
 ה־ לדברי הן הבלתי־חוקיים הילדים ריבוי

 והתרום־ נשים של גדול עודף סטטיסטיקאים
 ותק- הפרוטסטנטית הדת של שליטתן פות

הנישואין. לפני יחסי־מין האוסרות תולית,
 במרי כנראה, נתקנאו, האמריקאים •

משפח מבני 13 שהרעילה הצרפתית בונאר,
 מבנות־ המונית מרעילה השבוע גילו תה,

אוק טולסה, תושבת )49( בראג נאני : ארצם
אר הרעילה שהיא השבוע הודתה, להומה,

 השלטונות בזרניך. בעליה חמשת מבין בעה
 שתי אמה, את גם הרעילה שהיא חושדים

 שלחו מנכדיה, ואחד בנותיה שתי אחיותיה,
לבדיקה. גופותיהם את

 של מותה שערוריית הגיעה בטרם עוד •
שערו ברומא נתגלתה לקיצה מונטזי וילמד,

 ג׳יוזפה עורך־הדין : חדשה שחיתות ריית
 הקומוניסטית, המפלגה חבר סוטג׳יו,

 מחוז של האזרחית המועצה נשיא
 בתי־ של רשת באירגון הואשם נעצר, רומא
 בנות נערות פיתוי איטליה, ברחבי בושת
בזנות. לעסוק ומעלה עשר
 הבולשת של זיופים לחקר המחלקה •

חבו לגלוי נמרצת בחקירה פתחה הפריסאית
השמ דוגמות את שהעתיקה הזייפנים, רת

 האפנה אמן של מתצוגתו החדישות לות
 דולא- באלפי אותן מכרו פאת, ז׳אק המנוח,

 ארצות־הברית בסקנדינביה, אופנה ליצרני רים
ומקסיקו.

895 הזה העולםג




