
יכו אינני : 906/448 אל שכתב יוסף
 שחסרה מאחר מכתבך, את להעביר לה

 ? בתשובה רוצה אינך שמא או כתבתו.
לעשות. מה ואדע לי כתוב

כלליים נושאים
ט מכתב שו אי פ .923/635מ־( קבלתי וסרוז ( 

עה בעל .29 בן שהוא עצמו על המעיד  הופ
שכלה למדי, נאה ת. ה כוני להת ומעוניין תי
ל עד בחורה עם כתב ם על .28 ני שאי  נו

כלליים.

וחוטים כל מכל ככל
ת לא ה היה קצר פחו ב ת  צעירה של מכ

שלמית תבת )923/836 ( 20 בת ירו  שהיא הכו
טתענינת כל ״ כל ב ל, מ ת כ עונינ  להתכתב מ

ר עם חו ך ״שידע ב שו מ ם״. ל טי חו ל עד ב  ני
אינני מה .25 ה ש א מבינ  זה מה א) :הו

שוך מ ם ל טי ך עליו האם ב) ן בחו שו מ  ל
תם ת או .25 ניל עד או  לזה .25 בן להיו

כן מו ם. אתה. להתכתב ה פתרוני

הדרכים ככל נוסע אגד
אי. ,25 בן צעיר פקיד פ  היה )923/631( חי

ת, להחליף רוצה תב, תחילה דעו  נערה עם בכ
בה ,23 ניל עד  על ״ם, ס 165ם- יותר לא בנו

ע, לנו ט. תיאטרון קו ר ספו א ו  שתהיה מעדיף הו
ד מאחר אולם חיפאית אנ ע ש ט הדר בכל (נו

ם), כן כי  שתהיה העוברה עם להשלים אף מו
הו או תל-אביבית ש זה. מעין מ

השטחים וכל טיולים
ת היותה אף על ,923/638( 16,5 ב ת ) ענ  טו

ה תלמידת סי מנ אה שהיא הנ השט בכל בקי
איל חים. הו בה והכתיבה ו הו ה, א  היתה עלי

שות רוצה את לע  .18—20 בגיל צעיר עם ז
שאים בן. השטחים. כל :הנו מו היא אין כ

ף רוצה סי שימת את להו ה, ר תי ה מעלו כנ  מו
ת. אוהבת־טיולים שהיא לציין רק ע שב מו

רוצה שהיא מה שתדע
ב הרי ת כ אה שאני מ שונו בזה מבי  :כל

ה תל־אביבית נערה עם להתכתב ״רוצני
ב כבר להביו לי לתת יכולה ת כ מ שון מ  רא
מסונלת רוצה, שהיא מה יודעת שהיא ה  ו
ש לנחש איזו מרא רו ב ק ד  מציע הייתי בדיו

ש ם להיפג סיו ת. ב ר ההתכתבו מ לציין :כלו
ת המקום, את בדיוק חו  השעה, את יותר או פ

ת. את — ובקירוב בו סי  קשה לתנאי מחוין הנ
אה והמצריך זה אי חוש כנר בו  מן יוצא נ

מינו נפרין חזיון — הכלל  חייבת היא — בי
ת ובכלל. טוב־לב. מעורף למבול אי להיו
ת שיות מסוגל שיט ה ת, ללא יד. להו  הקדמו

לו שהו אפי ר איננו שבעצם זר למי כ  לה.״ מו
אלה נם כן, ם כ תבי תי, כו רו לרו פ ס  — ן מ

)923/639. (

כשכירי אקדמאי,
 )923/640( 21 בת מנערה קבלתי חביב מכתב
אה, שהיא צנועה בגאווה המציינת  נחמדה, נ

שכילה, ת מ טי טליגנ ד ובעלת אינ מון עו  ה
ת עלו ה על מלהכילן. המקום שצר מ תי  תכונו
ת ת, הפחו ד רוצה היא אין מלבבו ס לעמו מ ב

ה זו. גרת ר עם להתכתב רצונ הש בעל בחו
ת כלה אי או אקדמ ה, בדרך ( ר. הווה אלי מ  או

ט) דנ טו ה ס אה, גבו א, כל על ונ ש  החל נו
טיקה לי ת וכלה מפו רו הפ ם לא (רק ב לי  בו

ט). ר פו ס לו ו .30ל־ 24 בין לחיות חייב ני

!הטובים החברה
ם )923/641( 17,5 בני חברים שני  מעוניני

שא תף בנו שו ת שתי עם מ ה ״מהחברה בנו
ם״ שה (אני טובי ת מרגי ם, נורא עצמי א  היו

מדו אולי תי תל ״) ״חברה זה מה או ? ם בי  טו
ת ת ,16—17 בנו דו  חברי הם תיכון. ותלמי

ר, תנועת־גוער עב ם ב  עממיים, כלים על מנגני
ם, ב חובבי־טיולי טו ט־ ורקודים. סר

בשניים בדידות
א )923/642( צ חו. בעל עצמו, את מו ר  כו

ד א למדי. בוד ד הו ב שים בחברת עו  שאין אנ
כול הוא הביתה חוזר אליהם. להסתגל י

על את ומטה שתעממם הפו ). (עם לה מו צ  ע
ת שעו א אלה ב ה עצמו את מעמית הו ב תי  בכ

אה. א ובקרי  נערה עם להתכתב רוצת הו
מה ה הדו פיי שר אליו. באו אלנו וא מבדי תנ

תו. דו

 עבין ככל אלי הפונים כל טל
 פרוטה מאות חמש לצרף: שהוא,

ככולים.
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הפיס
923 תשבץפותרי

 הפיים מפעל איגרות עשר
920 הזה״ ״העולם תשכץ לפותרי

 ;4 ברזלי תל־אכיב,, גולדברג יאיר
 אלה ; 66 שינקין גכעתיים, טוקר, אבנר
 כהן, רחל ; חיפה על־יד יגור משק ט״ז,

 נוימן, ומרדכי יהודית ; 13 ד. ת. טכריה,
 נידט, אהרון ; 10/21 המגיד ירושלים,

 יערה ;המכבי כפר דואר אושה, קכוצת
 ערבה, נעימה ; 2103 צ. ד. צה״ל, נשר,

 יונה בית חדרה, על־יד נחליאל שכונת
 ד. ת. ראשון־לציון, פרוינד, אריה ; ערבה

 ,4 שפרעם חיפה, סטודנטיש, שלישיית ; 17
בראונר. אצל אורבך, גברת על־יד

תי הפייס מפעל מחזוריות כגלל
הזו לכתי הפייט איגרות שלחנה

חו של הראשונים כשכועות כים
יולי. דש

ביבשת_________תיאטחן
הקאמרי

השאר וכל הרע הטוב,
ה דרישתן זוהי — טוב״ ועשה מרע ״סור

ה תוכן על גם הדתות. כל של קולקטיביות
 צדקה, עשיית :רציני תיכוח ביניהן אין טוב

קו מה חיי־טוהר. וניהול מחטאים התרחקות
 אלה מצתת להגשים מנסה מישהו כאשר רה

 לא כך על — חוטא עולם בתוך בעקביות
(אופרה ברטולד שכתב עד ת לעג איש ניסה

מסצ׳ואן. היפה הנפש את בגרוש)
 (אורנה שן־טה היצאנית היא היפה הנפש
של כספית במתנה להסתייע המנסה פורת),

יפא?
טוגיו של שובו
ה כשכבשו לו צפוי מה ידע טוג׳ו גנרל

 להתאבד. גיסה הוא מולדתו. את אמריקאים
כפושע־מלחמה. ונתלה נרפא ניצול, אך

 וזכר שריד להשאיר רצו לא האמריקאים
 שעה יפאן ממשלת בראש שעמד הגנרל, מן

הת אסיה. מרבית את לכבוש הצליחה שזו
 אמריקאי. תליין על־ידי בחשאי בוצעה ליה

 בודהאי. נזיר היה בטכס שנכח היחיד היפאני
לי בחשכת הגופות הובלו בסרט־זוועה כמו
את ידעו לא המפעל פועלי למשרפה. לה

1945 טוג׳ו, של התאבדותו
ותליה שלמה רפואה

 לה מתברר מהרה עד טוב. לעשיית האלים
 לה, שיש מה כל את תפסיד זאת בדרך כי
 מסובלי־המצוקה לאיש להושיט תצליח לא

 מכסיון כך על נוסף ותסבול ממשית עזרה
 ו־ ערמומי לבן־דוד לכן מתחפשת היא טובה.

 בית־ פותח העסקים, בעולם המצליח צר־עין
ו אומללים למובטלים עבודה נותן חרושת,

 מתברר האלים במשפט בפרך. אותם מעביד
 ואילו רע, אך הולידו הטוב שיטות כי לבסוף
הטוב. את קידמו הרע שיטות

רע. בלי טוב אין : הפשטנית המסקנה
ש במשך מוגשת זאת פילוסופית מסקנה

 של בעברית מבריק דושיח של שעות לוש
 כפולת־ פורת אורנה על־ידי גולדברג, לאה

 הגדולים מתפקידיה אחד את שביצעה הפרצוף
 מדי יותר המזכיר לביא אריה על־ידי ביותר,

 על־ידי עונה, אינה 24 גבעה של הצבר את
מתבל שאינם אחרים רבים־מאד שחקנים צוות
 המוסיקה הפרעת ולמרות לרע, או לטוב טים

ני אף שעל דאסאו פאול של החדישה־מדי
 רוח״חיים כל הוציאה פלג פראנק של צוחו

 הצגה בכל דרך־קבע המופיעים מהפיזמונים
ברכטית.

אוהל
רצונו מה ידע הוא

 להפיק רצה הוא רצונו. מה ידע פריי פיטר
 הקהל, את שתפתיע, הצגה אוהל מתיאטרון

ה של בכושרו לאחרונה מפקפק החל אשר
 הם המחזה רי גיב וכמו הוותיק. תיאטרון

 הווארד, סיתיי מאת רצונם, מה ידעו
להשיג. ברצונו היה אשר את הבמאי השיג

עו־ המסך ושמנמונת. צעירה אשה
ש תפאורה פאטוצ׳י, טוני של ביתו על לד■

 שמואל הצעיר הצייר על־ידי רב בטעם הוכנה
 הוא פאטוצ׳י עצמו. הבמאי עם בשיתוף בק,
 המבקש באמריקה, איטלקי עולה זקן, רווק

 משיגה הוא ושמנמונת. צעירה אשה לשאת
 החליף פחד מתוך אך התכתבות, של בדרך

 הצעיר ידידו בתמונת עצמו של תמונתו את
ו המרומה הכלה כשבאה ג׳ו. קוטל־הנשים,

 עולה לשאת נועדה יפה צעיר שבמקום נוכחת
מתאו היא אולם הקהל, ולב לבה נשבר זקן,

מטרתה. את ומגשימה ששת
 השולט מרגלית, למאיר שייכת ההצגה

 את בצל מעמיד כמעט מצרים, ללא הבמה על
 בראנדו מארלון לוי, אורי הדמויות. שאר כל

 התגלית אולם לידו. עוזר ממשק־יזרעאל חדש
 הקנויה, הכלה פלידל, עדנה היא האמיתית

 חגה לגלם מנטיתה ויותר יותר המשתחררת
גבוהה. משחק לרמת הגיעה שניה, מרון

 חשבו לפחות, כך, או — שורפים הם מי
 פזרוהו האפר, את לקחו הם האמריקאים.

 לזכר פולחן ששום בטוחים היו הם ברוח.
 לתחיה• לקום יוכל לא טוג׳ו

 הכיבוש עברו, השנים מהרה. שמועה
 צצה לפתע לקצו. רשמית הגיע האמריקאי

 נלחש, כך המשרפה, פועלי :מוזרה שמועה
 הצילו הם הגופה. שייכת היתה לימי ידעו
האפר. של קטן חלק

 היפאני הסעד משרד הזמין שעבר בחודש
 רשמית לה מסר טוג׳ו, של אלמנתו את
אמ אם איכפת היה לא ליפאנים האפר. את
סמ אפר רק או האמיתי, האפר זר, היה נם
 על מצבה להקים אפשרות היתד, עתה לי.

 שנים שש לאומי. בפולחן להתחיל קברו,
 אחרי שנים ועשר להורג, הוצאתו אחרי

הע שעדיין לעימו, טוג׳ו הידקי חזר כניעתו,
כגיבור. ריצו

לברכה קללה
הי הקיסר, דוות פושימי, קאנגו הנסיכה

 לקחו האמריקאיים הכובשים אומללה. תד,
 שאר מכל כמו ורכושה, מעמדה את ממנה

חו עצמו. הקיסר מלבד המלוכה, בית בני
 ין. מליון של לסכום הגיעו הפרטיים בותיה

רכו את מישכנה הנסיכה : ברירה היתד, לא
 בעל פלאטינום עשוי רביד האחרון, שה
מליון בשלושה נאמד שערכו יהלומים, 500
יו-

 קיבלה האם ? זה נהדר רביד קיבלה מנין
 איש ז מאוהב הודי מאהארדג׳ה מידי אותו

 עצימה, הנסיכה עם יחד נקבר, הסוד ידע. לא
 אחד דבר רק חדשים- שלושה לפני שמתה

 י מקולל. היד, הרביד ברור: היד,
 שש על־ידי הרביד נרכש קצר זמן תוך

נפ מהן אחת כל זו. אחר בזו משפחות,
 מסתורית. מחלה אותה על־ידי לפתע געה
אחרות. לידים למסרו מיהרה מהן אחת כל

יפא עשיר היה האחרון המאושר הבעל
המ באותה לקה הוא גם אישיי. בשם ני

 התכשיט, את חיפש אחד בהיר ביום חלה.
היה 500 בעל הרביד שנגנב. לדעת נוכח

נעלם. לומים
 משלושה להיפרד אוהב אינו אדם שום
 הוא בנקל. התנחם אישיי אך ין. מליון
 בטוח, היד, כך עתה, הקלה. של אנחה הפליט
הגנב. יחלה

הודו
סקרנ״ם יתושים

הת אוריסה במחוז ברהאמפור העיר
חומר של רבים גאלונים לחיים, עוררה

 923 הזח העולם
—


