
 ריבי את לריב שבאו ידידים לי נמצאו
 לפי. הסחוב השוקולד החזרת את ע ולתב

ל הדורשים מכתבים נתמלאה המערכת
 : מהם אחד והרי הנזק את שלם

שלום. ״לרותי
 חמסו, טרפי. הטובים ידידיך כי מצער

 אשר השלל את ממך ומנעו זללו גזלו׳
 ינקוט הפלמ״ח מרחקים. מארץ לך נשלח

ה והקומזיץ שנערך הגזל נגד בצעדים
בכ הקומזיצים בחוקת הפוגע חוקי בלתי

 של רצונו ועל הקומזיץ רמת על ויגן לל,
מת במערכת ידידיך משוויץ. הפלמחניק

 להחזיר לשעבר, פלמ״ח כחברי ם, בקש
 שלהם. שלהם שלך, שלך השלל. את

השוקולד״. לסוחבי הפתשגן כתב זה
להע עלי אולם באמת, מאד נחמד זה
 הם השוקולד סוחבי טעותך. על מידך

 אין ששם וכנראה לשעבר, גבעתי בני
הק־מזיץ... חוקת את מכבדים

חינני כגוף אינטליגנטית נפש
ת. ת, תנ״ך ספרו  להתכתבות מציע ואמנו

ר שלא )930/690( 25 בז צעיר פ ס  פרטים כל מ
תביו מקבלת כי רצונו עצמו. על  תהיה מכ

פי. בעלת 20—25 כבת  ואינטליגנציה הבנה או
 חיננית גם להיות עליה זאת עם יחד אישית.

גבוהה. וגם
!הפרייכט היי

ב מכתב קיבלתי תו שתי צחה עברית כ נע מ
ת אמריקה ילידות רות ובוג עשרה שמונה בנו
טה רות אונבירסי .930/691( ועברית ליהדות ה ( 

בלונ והשניה ויפה שחורה היא מהן אחת
ת. לא יפה כחולת־עין, דית להת רצונן פחו

 בית־ בונרי 20—24 בני צברים שני עם כתב
שא על־כל תיכון ספר  השתיים שיבחרו. נו

ת תכוננו ת והיו בארץ, לתור בקרוב מ פו  מעדי
 את היטב המכירים צעירים להכיר כן, על

ת הן הארץ. מרו לו או ה אפי מכו אתן שתבאנ
? בחורים ובכן נית.

נושא נערה לכל
שכלה בעל 19 בן צעיר שהוא )930/692*  ה

הב תיכונית. ת, או ע מוסיקה, ספרו והת קולנו

ת, שונא בודדו כן סלוניים, ריקודים ו להת מו
שא. כל על נערה כל עם כתב אי נו ש בתנ

.17.5ל־ 16 בין וגילה נחמדה. תהיה כבקשה מוכנת, אומנית רק
הם את חרתו אביבים 16.5 תי תו  על או

מנזיסט שהוא )930/693(  הטוען (ריאלי) גי
הנוער טעם שום מוצא שאיננו ת־  או בתנועו
ת, בחברות כן. כלוניו ם מו שו  לחלוק כך, מ

מנו  .16.5—16 בת לנערה לכתיבה הפנוי מז
ר אינו הימים עול ס ם פרטים מו ספי עצ על נו
בב הוא שאין לעובדה פרט מו ת חו מנו  א

ת. בלתי בנ ר רצוי מו מ א. או שתי שהנערה הו
שלים, תהיה אתו להתכתב אות  או היפה, מירו

בעולם. אחר מקום מכל בעצם. אלפיים כשנת
כל תפורסם שמודעתו התעקש )930/694(

שה שונה. : בבק
מלאו 2000 ״בשנת בן שנה 70 לו י מו כ ) 

 הארץ ולכדור אז עד לחיות עליו ננזר באם
חלל). לנוע  אחת עם דברים להחליף רצונו ב

ת ש את לקבוע ומציע היפה, המין מבנו הנו
מך על אים שותף. הטעם ס מרים המ  עליו או

 רק מסתכם ונבהו להפליא יפה־תואר שהינו
״,מ 1 82ב־ .

שכזה אם  איך אז שוויצר, קוראים לא ל
?לו קוראים בודדות או כזונות

/95( חיל־יאוירניקים שני ם )930מ מרי  או
תכתבו. אתן הנערות את להכיר שרצונם דונרי  ו

רי גבוהים. בערך. 19 בני הם  בית־ספר בונ
רו הם שטחים. בהרבה ומתעניינים מקצועי,

תב, תחילה להתוודע. צים  נערות שתי אל בכ
ת 16—18 המתוק בגיל חמודות  או חיפאיו

ת ת העמק, בנו ר, חוש בעלו מו או עליזות, הו
ת חברה הבות חובבו ם הם טיולים. ו פי סי  מו

חב שתי דווקא אלה תהיינה כי הכרח אין כ'
טפשה (לא) בלונדיתרות.
 שיקבל המכתבים כי רוצה היה )930/697(

ם יהיו בי תו ת בידי כ די שה, לא בלונ  בת טפ
שכלה בעל .18 בן עצמו הוא .16—17 תי ה

ת, מה גבה כוני  הוא טוען כן צורה. ונאה קו
מור שחוש תיו אחד הוא ההו תכונו העי מ
תה בעצם, הכרחי, זה אין קריות.  נערה שאו

ת. תהיה די בלונ

מחר יניע הוא
ד, ,21 בת להיות נפלא שבע. בת ל לעבו
ב הטובה לחברתך ולספר לרקוד מעט, בזבז
שעים דברים יותר שע  ציפייה תוך מחזריך על מ

ע. יאחר ולא קיים שהוא בידיעה לאחד פי  להו
 הדואגים מבטיהם את לב טוב בחיוך הרגיעי

חו שהזמן ואומרים החוזרים אבא־אמא של
.21 בת רק הנך הכל, אחרי לף.

 ענין בכל אלי הפונים בל על
 פרוטה מאות חמש לצרף שהוא,

בבולים.

ס מפעל שלאיגדות 1□  הפי
תרי בין יוגרלו 930 תשבץפו

 מטו־ .1 :סאוזן
מ את הפילו ;יה
ה .6. ;אל־על וס

 .9 ; בבחירות מנצח
 איג־ של עיסוקו
 משורר .10 ; שטיין
הש והחופה יוחמד
ב אתר, .12 ; חורה

פשו יותר עברית
פס מזון .14 ; טה
ספ חברת .15 ; חי

תוצרת .17 ; נות
 קוטבי, .18 ;ראשון

חב .20 ;בלועזית
 ישרא־ תחבורה רת

ח ששים 21 ! אלית
 ;צעד .22 ; אחד סר
 .25 ; לגרב מעל .23

 דוד רבי .27 ;גמד
 ; לענה .28 ;קמחי

 ; יונה .33 !תני .31
ה של זוגו בן .35

ק מערת .38 ץ רעם
היו בעל .40 ; בר

ב .41 ; בגנים שבת
ג חסכון .42 ; תוכו
 תובלה כלי .44 ; מול

 צ״ב ח״ב .46 צפוני,
ומזו תורה ספרי ,47 ; הראשונה בכנסת

 המבלה אדם .50 ; בלי...״ ״בן .49 ! זות
ב הגדול שייחודה חייה .51 ; קיץ חופשת

 מלנ!ני ישראלית עיר .53 ; שבפניה מה
 ;כיתתי נשק .54 ;שנה מאלפיים יותר

 הוא שפורד האמריקאית הייצור שיטת .55
ממציאה.

.3 ;הדר פרי .2 ; נפטר .1 : מאונך
שמו היו זאב בנימין .5 ;ידיד .4 ;יד חסר
 עיק־ מחפש .7 ;בתוכו .6 ; הפרטיים תיו
מרח בירה .11 ; תל־אביבי רחוב .8 ;בות
 ה... ״למען .14 ; למשל נהריה, .13 ; בית
ת •18 ; בת־קול .16 ;לרדת״ מפא״י על

 הקרן התמחתה שכמותו בנטיעות .19 ! הום
מ .36 ; אפריקאית ממלכה .24 ; הקיימת

 ה־ מספרי אחד .28 ; מוצא ממנו שאין צב
 עשרה שתים .32 ; המלוכה סמל .30 ; תנ״ך
ההמ .36 ;השמן של זוגו בן .34 ; שעות

השעשועים בעולם ביותר המהפכנית צאה

 וכלב שור בפי .37 ; העשרים שנות של
 ; יקב .43 ; צ׳יזבאתים מספר .39 ; נושך

 .48 ;התקרבות דרך .46 ;חושיסטאן .45
 .52 ; לקצינים בית־ספר חניך .50 ; מטה

חם. לא לגמרי .53 ; ושבעים מאתיים
לפות הפייס מפעל איגרות עשר

928 הזה״ ״העולם תשבץ רי
 ;עציון רחוב גבעתיים, זמיר, צפורה

 : 80 ארלוזורוב תל־אכיב, טאוב, מרים
 ; 14 רופין א׳ רסקו חולץ, יעקבי, בנימין
ה, מנדל,ביץ, ישראל קו ת חי ת  רוטשילד פ

החב רחוב ירושלים, נחמה, לדה ג ; 116
 רמת־ נימצ׳יק, גדעון ; משותף בית שים,

 גברדליק, גיורא ; 42 ירושלים יצחק,
 קסטלן, נעמי ; 1 ת.ד. פתח־תקווה,

 רוזנברג, שלמה ; ב׳ מגד חנה, פרדס
 תל־ ריביצקי, דניאל ;ג׳מוסין בני־כרק,

.56 קיימת קרן שדרות אביב,

ביבשת
סי?

ת צ צ ת פ י כ ־ ף ל א ה
 המיבצע. על פיקח עצמו מאו־טסה־טונג

 פעולת־טיהור להתקפה. נאסף גדול מטה
 המיועדים ת הקרבנו להיפתח. עמדה אדירה

 ירושת הסיני, הכתיב של האותיות אלף 40
 קטן שריד רק התכנית, לפי שנה. 3000

לכ ילוקטו אלה שרידים לפליטה. יישאר
ב פורסמו כבר 57 בהרבה. פשוט חדש, תיב

לפ לאור הוצאו נוספות 741 אפריל, חודש
ימים. כמה ני

 תכנית נרקמת הסימנים, כל לפי אולם,
הכתיב את לחסל : קיצונית יותר הרבה
 אפילו או הרוסי, לכתיב לעבור כולו, הסיני

ה למאבק גולת־הכותרת זאת תהיה הלאטיני.
 ששום שלו, הכתיב נגד הסיני העם של נואש

ללמדה. מסוגל אינו בן־תמותה

 של ראשיתו ויהושע. חמורכי מימי
 כי מספרת האגדה :ערפל לוטה זה כתיב

 (שעלה הסי פו האגדי הקיסר על־ידי הומצא
 800כ־ ישו, לידת לפני 2852 בשנת לשלטון

 גם בבל). מלך חמורבי שלטון לפני שנה
 כבר שהכתיב ספק שום אין המדענים, לדעת

 לארץ פלש בן־נון שיהושע שעה קיים היה
 ביותר העתיק החי הכתיב זהו לפיכך כנען.

בעולם•.
הוא :מהפכה זה כתיב חולל בשעתו

 שניביהם הסינים, למליוני אחידה תרבות נתן
 הערבית. מן העברית כמו מזה זה רחוקים

 40 כל את היודעים הסינים מספר את אך
 יד אצבעות על לספור אפשר האותיות אלף
 רק ישנם יו־טאנג, לין הסופר לפי :אחת

 לקרוא יודע מאד משכיל סיני כאלה. ארבעה
 זקוק עתונים קורא אותיות. אלפים 10 עד
 אינה האובלוסיה רוב ואילו אותיות, 4נ>00ל־

אלף. עד מתריסר אלא יודעת

 כאשר החל הראשון הקרב זקן״. ״גמר
ה במלחמת־הע,־לם עסוקים האירופים היו

הסי בפועלים שטיפל סיני, רופא ראשונה.
 הצרפתית, לחוית כתגבורת שנשלחו ניים
 מסוגל אינו הקולים מבין איש כי לב שם

 את יסד הוא למשפחתו. מכתב לכתוב
 את להפחית שביקשה ״תנועת־אלף־האותיות״,

 השיגה זו תנועה לאלף. האותיות מספר
האחרו הסטטיסטיקה לפי :מזהיר נצחון

 לפני צ׳יאנג, ממשלת על־ידי שפורסמה נה,
 יודעים שאינם הסינים אחוז ירד גירושה

בלבד. 39ל־ וכתוב קרוא
 האותיות. בים טיפה רק זאת היתד. אולם

 ל״לאטין־הואה״, הקריאה גברה ויותר יותר
 הק־מונים־ לסינית. מתואם לאטיני אלף־בית

ל עצמם הפכו הרפורמה, רודפי טים,
 מלחמת־ בימי עוד זו. לאומית דרישה דוברי

 בעתו־ הלאטיני בכתיב השתמשו האזרחים,
ה הצבא פתח החזית, קווי מאחורי ניהם.
 את הקולים את שלימדו בתי־ספר אדים

 עמד עת ברומא נהוג שהיה המודרני, הכתיב
בשער. חניבעל

 הלאטיני הכתיב נגד העיקרית הטענה
 40 לעומת :מצערת עובדה על מבוססת

 רק הסינית השפה כל לה מב האותיות, אלף
 כך, אחת. הברה בת אחת כל מלים, 400

 שונים, מובנים 113 ״לי״ למלה יש למשל,
מב בדברו שונות. אותיות 113ב־ הנכתבים

 רמת־ על־ידי הש.נים המובנים בין הסיני דיל
 העולה המזמר, לשיח הגורם דבר שונה, קול

הסינים. של ויורד,
 תוכן להבהרת הדבר מספיק תמיד לא

 ספק, בשעת להוסיף, הסיני רגיל לכן המלה.
 פירושה ״הו״ המלה ומסבירה. נוספת מלה

 מכל החיה את להבדיל כדי אולם ״נמר״,
 כלומר הו״, ״לאו הסיני אומר אחר, ״הו״
זקן״. ״נמר

ק ״בלי נ ו  מצפ־ הטיהור דורשי רדה״. י
 חשובה לדעתם, אלה. טענות על צפים
 אינן האותיות 40 שכל העובדה יותר, הרבה

 כמו פשוטה כה מלה לכתוב כדי מספיקות
הטכ המושגים רוב את ״נאסריום־כלוריד.״

זקו אחרים הישן, בכתיב לבטא אין ניים
״כלי־אוירי־היונק־ :דוגמה לתיאור. קים

מטוס־סילון. במקום רוח״

 במקום במספרים הסיני הדואר משתמש
הכ את מפענח ההעברה, בשעת באותיות

הקבלה. במשרד תוב
 מתאים אינו שוב הכתיב : החדשנים סיכום
התקד לכל מכשול מהתה חדישה, למדינה

מות.
 הבעיות. כל את יחסל לא החידוש אמנם,
 שונים, סיניים ניבים שמונה קיימים במדינה
 כמה לפני ניבי־משנה. של שלמה ושורה
 מעין תיווך, כשפת הונהג, שנים מאות

מע של המשרדית השפה : סיני אספרנטו
 כיום המאנדארינים. המשכילים, הפקידים מד

 גלי על ברעהו איש וצ׳יאנג מאו לוחמים
השנו הקיסרים של המשרדים בשפת האתר

ה מבין איש שכמעט מפני — שניהם על אים

 וגוף רגליים שתי
בן-אדם :עליון

מאונן קו בתוספת
גדוד

נוסף׳, קו בתוספת
שמיים

בתוס ״גדול״ אולם
ל מימין נקודה פת

כלב ; מעלה

 נקודה אותה ואם
 פי־ למטה, מופיעה

 ״אשת האות רוש
בהת או, נשואין״

המשפט, לתוכן אם
מדי גדול

: במקל המחזיקה יד
אב

ב־ היושבת ״ציפור״
מע או ערב ״קן״
חו הציפור (כי רב
שקי עם לישון זרת
החמה) עת

מ הנמצאת ״אשת״
— ל״גג״ תחת

שלום

המ הניבים את להבין מסוגל אינו מאזינים
היריבים. שני של קומיים

 את מאו יפוצץ אם מובטפה. דרבי
 של ראשיתה זאת תהיה פצצת־האלף־בית,

המו שבירת האמיתית, התרבותית המהפכה
 אחת אסיאתית מדינה רק הדורות. של רשה

 במאה כזאת מהפכה כה עד ביצעה אחרת
 שהטיל כמאל, מוסטפה של תורכיה : 20ה־

 הערבי, בכתיב השימוש על עונשי־מאסר
לאטיני. אלף־בית החוק בכוח הנהיג

 בה שלישית אסיאתית מדינה עוד ישנה
 החלפת על חולמים מסוימים חדשנים החלו
ה פשוט. לאטיני באלף־בית מיושן כתיב
ישראל. : ארץ

 מאחר משלה. בע־ות הסינית למיברקה גם
סימני־מווס, אלף 40 להמציא שאי־אפשר

 עברי שאינו הנוכחי, ה״עברי״ הכתיב *
 עזרא בתקופת בערן ־ נתקבל ארמי, אלא

הסופר.

רי קדם צפרי
ת מ ת א כנ מו מ

 במדינה, הפושטת השחיתות את לחקור כדי
 מכשירים 50 (סיאם) תאי ממשלת הזמינה
שקרים. לגילוי
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