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בחשבון. בא לא :וצחי דרורה מיכאל,
תצ שלכם הנכסף הנודיססי החוג את

 ובהזדמנות !בלעדי לארגן איכשהו, טרכו,
 השאיפות בעלי כל אל פונה אני זו,

אלוהים. בשם לי, הניחו :הדומות
א )912/771 ם מאלה הו אמיני מת המ  בפרסו

ת. בלתי ש חזר אלי ששלח במכתב אמצעי  והדגי
אין א ש ם הו א כלל. מגזי תבו מצהיר שהו  שמכ

מודעתו תה אמת הם ו  של שמץ ללא לאמי
א הגזמה. ^ מני ביקש הו דעתו את לסרסם מ  מו

שונה א כל ל ה ״ו רוני אי את כסי ב  נוהגת ש
לו לעתים.״׳  מאחר לי. סיסק הכותרת את אסי

ש שנתבקשתי  מרכינה הריני להתערב, לא בפירו
ה ראשי את מציג את בסגיכן ו

 נאות, ,בנות
הזדמנות* תחמצנה אד

י ״ל בננה *עיר מסקר נ מ  גערה עם להתכתב מ
ה שמה הראוי  מתל־אביב, רעוי .18 גיל עד ל
ע שהדבר למרות הסביבה. או רמת־נז  סונ
ה בחוקי ש הענו את לו (וי דה כז ה במי  לא שז
ע ה סונ או בכבוד הגזבעית בנ  הרי הע*מי> ו

תו מחייבות והתועלת האמת  את לתאר או
מו צ ת ללא ואחרות אחרים מפי ע מו  הגז

:ושקרים

פה ,19 בו ל סיקח. תואר. י שכי מס. מ מנו  ו
 בעל כתפיים. רחב חסון. עדין, כי אם גברתן.

אד. בריא נאה, קומה ה בונר מ טי סנ ה ני פ  סנ
קה ועוסק חובב ריאלית. סי  על (פריטה במו

*) פסנתר ת ומפוחי א אמנו ציי מ (כו ספרות (
ט, אב ע חוד מ רט זזומור) דברי בי  (ריצה ספו

ס שחייה ארוכים, למרחקים ד ו נ׳ א חובב ו תי
ש ומדע. קולנוע טרון. ס שיחה. אי מ אד, מנו  מ

ל וכן, כו ת י טלי להיו מנ טי טי. סנ מאנ רו ו
ת א :למעונינו ם בעל הו כי אם אמצעי

ת. כל עתה לזה מיחס איננו  :לסקרניות חשיבו
ש א פו שתמ ר מ ה במדו א כיוון ז  אל שואן! שחו

ת בענייני נרול ובררן המושלם  ומקווה בנו
שיג זו בדרך שחו לה ם מ אה לו מתאי  אחוז, במ

א הצליח שלא דבר צו מ  למרות כה עד ל
מצלחתו.

א לפיכן תן הו ת נו שרו מו להתכתב אפ רק ע

א לאחת  במלים לו. ראויה עצמה חושבת שהי
אמת נאה שהיא — אחרות  ופקחית ב

ה ובכו. ת, נסינ  בראי. קודם הבטנה אד בנו
1 נבזזצלחה

ר ב כו ד פו הי ו
א >942/772(  מכתבים לקבל הרוצה חייל הו

ם דווקא, יפת מנערה שו ט מ שו פ מה ש עי  לו נ
ד שיצור המחשבה ב יישב חמו כתו  אולם. לו. וי

א אין פי מסתפק הו א בלבד. ביו  תובע הו
תה ת מאו 17 19 בת נערה שתהיה אלמוני
טה שו מר לו, אשר וכנה. פ א, או  הריהו הו

ת ובעל הארץ יליד ת תכונו טין שונו  לחלו
שות מאלו הנערה. מן הנדר
4x40* הלו,
ף. סוף ה. אלפיים אחרי סו  מכתב קבלתי שנ
ה תיו שונ אה אני השאר. מכל בתכונו  מבי

כנו את בזה פה תו סי מו ).942/773( תואר לו ו
ת' ש ת, נערות ״ ביו אבי ת תל׳ ה המאזינו  מז

ת כמה עו  מקלטים בעלי חובבים לשירות שבו
ת 4^11 החברה עם להתקשר מעוניינו x 4 

4x410,4x4017, ם יתר ואשר  המספרי
 בחוב־ הן להשתתת על-מנת להן. זכורים אינם

תיהם שר בהרפתקאותיהם והן בויו ית לא וא
" נגדו לכד.

ה ר ט מ י :ה לו בי
 משתנעת שאני הסוג מן איננו הבא המכתב

חד, אחריו מן שוויתרתי מאחר אולם. במיו  מז
ת הרצון על חה להיו כי  הריני — בשער מו

תו. מעבירה א המדובר ובכן, או  בארבעה הו
 בשם עצמם את המכנים 22—21 בני בחורים
ם העליזה החברה שות כי והאומרי  1 להם דרו
ת נערות דו ת חמו ה תל־אביביות. ,19—17 בנו
ם מטרה, לוי. הם, אומרי  מכתב את אולם, בי

שון ההיכרות ם הם הרא  על לקבל מוכני
ם — ניחשתם שאי ם...״ ״נו  ז מספרם כללי

)942/774.(
•

ה ל ה׳  ועל עליו מעיק שומנו :חנ
 לרזות, ? לך מייעצת אני מד, רוחך. מצב
 לנצל — יכולה אינך ואם אפשר, אם

לצ — יותר הטוב הצד על עגלגלותך
 המלאות, ולחייך גומותייך במלוא חוק

 ככדור. ולקפוץ בשלפוחית במים לצוף
 השמנמנות מאותן להיות לשיר, לרקוד,
אוהבים. שכולם

 עניו ככד אלי הפונים כל על
 פרומה מאות חמש לצרף שהוא,

כבולים.

ת א צ ו ס ה ׳ ס . י ך ס א י ח א ס ר י ע ב
 ירושלים ,2 בן־יהודה רח׳

א צ ר י ו א ל

תבל ארצות
 לבנון יצחק ומוסמכים לועזיים מקורות פי על

• מדיניות • היסטוריה • גיאוגרפיה
 מיכנה • הטבע אוצרות • כלכלה

ארץ ככל היהודים ^ חכרתי
 את תכיר שבאמצעותו הספר בעולם. המדיניות היחידות כל על ערכים 250

 כפולי־טורים. עמודים 424 ותמונות. מפות עשרות בצבעים, הארצות דגלי העולם,
בתוכנו. ועשיר בצורתו נאה ספר

ל*י. 5.500 רק 15.12.55 עד ל*י. 5.900 הספר מחיר
בארץ. הספרים !מוכרי כל ואצל בהוצאה המכירה
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בריכות
מי-מרפא

בוץ חבישת
 בקרלסבד כמו
 או וישי

טבריה

 / טורקי זיעה חדר 1 \)¥111<ןז001 ערבול(**נ! אמבטיות בן כמו
 וריהבי־ מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה

 רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד ליטציה.
__________בערב 9 עד פתוח המוסד__________

קנלנזע
שראל י

רעה נגרסומת טובה, סחורה
 אוהב אינו בישראל, (ומי, קולנוע אוהב כל
 המקדימים הפרסומת סרטי את שונא סרט)

 לשינד ידועה בתוכנית. המרכזית היצירה את
 מפקיד כל שהרחיקו הזוועה סרטי סידרת צר,

 סרט הוא איום פחות לא אלרן. מבנקי בכוח
 יותר שהעביר טמפו, חברת של הפרסומת

ה החברה פרסומי כל מאשר לקנקן אנשים
 טס קופת בנק פלאלוס, ז,0 דובק אחרונה.

 עוררו שפרטיהם מפרסמים הם אלה כל —
טעם. חוסר ירודה, באיכות הקהל בוז את

 הפרסומת סרט לאור יצא שעבר בשבוע
 :מפיקו כהלכה. העשוי הראשון הישראלי

 בצורה מפרסם, והוא שטיינהארט, אלפרד
 וממתחת, קולנועית מאד אך אלדוראדית,

 — ממש של סרט זה אין גלובוס. עטו את
 אבל הבד. על פעולה של ספורות שניות רק

 ושטיינהארט, אמנות• היא בסרט פרסומת
 בארץ, ביותר הטוב הסרטים במאי אולי
 על מגולל שהוא הקצרה הבדיחה עליה. גבר

תשואות. אדיר, צחוק מעוררת הבד,
 יליד הוא שטיינהארט מרפקים. כלי

 — לבדו המלחמה פרוץ עם שנמלט פולין
הוש גרמני, בשטח נשארה האמידה משפחתו

בברית־ חינוכו את קיבל הוא מדה.

 נכנם לצרפת, נסע המלחמה לאחר המועצות.
 פאריס. ההסרטה, למדעי הגבוה לבית־הספר

 לצה״ל, שהתגייס עד אחדות, שנים עשה שם
ההס ביחידת שרת הקוממיות, מלחמת בעת
לפירוקה. עד ממושך, זמן הצבאית רטה

 כתיבה, בצילום, שטיינהארט עסק ביחידה
 בה והפיק רב נסיון צבר — עריכה ביום,
 על סרט ביניהם הבולטים, מסרטיה כמד,
 להצלחה שזכה החנית, חוד — הצנחנים חיי

 ביתר שטיינהארט ;התערה כאזרח רבתי.
 הוא ממנו. פחותים אחרים, מבמאים איטיות

 במרפקיו. דרכים מפלס אינו וענוו, שקט
 של עוזרו היה מיד, התבלט אף־על־פי־כן

סר כמה ביים ,24 בגבעה דיקינסון הרולד
 אין וצה״ל. הממשלה בשביל מוצלחים טונים

 אדם שטיינהרט אלפרד יהיה שעתה ספק
מאד. עסוק

סרטים
ות ג״נגי רגליים

 הוא ראטיגאן ווינסלו) (משפט טרנס מחזאי
 נ־ העדינה. הרגשנות הדקה, הבדיחה אמן

המבו שער, אדומות שאהב האיש
 את מפגין הוא ? סלביה מיהי מחזהו על סס

במלואה, יכולתו
 משחק בעת פעם, המנשק בעלם מעשה זה

 לה־ יכול אינו שער, אדומת נערה מחבואים,
דיפ קאריירה במשך מתאהב, מדמותה, מלט

ל הדומות רבות בנשים מפוארת, לומאטית
 סרט מקיים, המחבואים, ממשחק שלו אידיאל
 עם מתרועע הוא בו קן־אהבה גם שלו׳ לביתו

מזיקים אינם אלה כפולים חיים אהובותיו.

 במאים פרסומת בסרטי פוסקים בצרפת •
 גבוהה איכות בעלי סרטונים מפיקים נודעים,
ביותר.

 ה־ של באושרו פוגעים ואינם לבריאותו כלל
 שאהובו־ בעוד אט אט המזדקן דיפלומאט,

ה הסיבה בגלל צעירות תמיד נשארות תיו
שע הספיק בטרם אותן מחליף שהוא פשוטה

להלבין. רן
בהתאפ משוחקת זו זעיר־רגשנית קומדיה

 ג׳ו שחקנים ידי על אריסטוקראטית קות
(בד קופר וגלאדים קאלבר רולאנד ג׳אסטין,

 שמוירד, בעוד וסולחת), טובלת אשה מות
אדמו דמויות וכמה כמה המגלמת שידר,

 הרגליים זוג מלבד כי מוכיחה בסרט, ניות
 רב זמן זה הבד על שנראו ביותר הפיוטיות

משחקי. כשרון לה יש

בקרוב
אול שחורה ש כ

 תכלת קולנוע בתל־אביב בהיפתח'בקרוב
 חמש (לכבשה אונרי של סרטו בדו על יועלה

ת וורנאי רגליים) ע מ ה. ד ב ה א  המאהבים ה
מזכי והעלילה ארנול ופרנסואז ז׳לן דניאל הם
רבקה. את מה במידת רה

 את מטילה המתה האשה לא הפעם אולם
 בעלה ההרוג. הבעל אם כי רומאן, על צילה

 מת דינבר, לורד ארנול, אהובה של לשעבר
 יו :חושדת הקהל דעת חשודות. במסיבות

 האלמנה :דלן מאהב חושד במותו. אשתו
קנאה. מתמלא בעלה, בזכר מאוהבת עדין

 לפאריס שנכנס דלן, :בעוכריו היא הקנאה
 בזרועות אשתו את גילה דה־גול, צבאות עם

השנים. את רצח מאהב,
 בסרטים בעיקר כשאול, השחורה הקנאה

 שתתוודה ארנול למאוכזבת גורמת הצרפתים,
 על האתארד טרטר יארד סקוטלנד בלש בפני
לא דלן מפליג זמן אותו חטאה. שלא חטא

לקיצו. מגיע והסרט מריקה

בקצרה
ת נ ז ו ר . ה ה פ ח י ב של אשמה כתב ה

 שתושביה, הוליבווד נגד מנקיביץ ג׳וזף מאי
 רמאים פחדנים, בנבלים, מוצגים לבמאי, פרט

 בוגארט, האמפרי נבלים־פחדנים־רמאים. או
גארדנר. אווה

, . האשד א מ ו ר מ לולובריג׳ידה ג׳ינה מ
הי היצאניות אחת רומא, בסימטאות טיילת

 בספורו הזאת. הדרך את שעשו ביותר פות
 מדחי היורדת נערה על מוראביה אלברטו של
והגו תמימה לפחות, בלבה נשארת, דחי, אל
נה.

. ן ק נ ח  את אחת אשת משגעת איך או ה
 מן שיטתיות יותר בקצת : התשובה ? בעלה

פירה חוזה אליסון. ג׳ון הרגיל.

א האשד, מ ו ר מ
ע ב ת ש ו ל ה כ ע ב ש ם ל י ח א

ם כי ב לן כו ל ז׳ רנו א ת ו ע מ ד ״ ״ ב ה ב ה א ה
ההרוג הבעל צל


