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ושיבו בלבולים אלו אי שיקרו ייתכן
 כמיבן, האשמה, מכתיבים. במשלוח שים

 שטיפלה הטובה בנפש אם כי בי, איננה
יחו או שחלו במקרר, החומר. במשלוח

 את מראש מבקשת הריני כאלה, לו
 את לקבל כן כמו ומבקשת סליחתכם

 הטוב במקרה או טובה, ברוח הדבר
שיו המיוחד בטור כך על לספר ביותר.

 ״זר, בשם ייקרא ואשר במדורי, פיע
לי״. קרה

וינאי. פסיכולוג להתמודדות,
 חשב הוא נדלות. שינעת יש >949/804ל"(

 אלי מכתבו את יפתח לא אם נורא שאיעלב
ל ומיד כלפי. סנטימנטליות בהשתפכויות

 לקבל נוהג שהיה לי מספר הוא זאת אחר
 הייתי מורתו, אני הייתי אילו בסיפרות. 10

 ך לדבר למה אולם מילא... אהדת. חושבת
אבי עשר שבעד, ״...מזה :לפניכז הריהו

 העולם אל ובוהות תוהות השחורות עיני בים
 ...החיים(!!!) סודות עמקי אל לחדור בנסיול

 פסיכולוג שאני הטוענים סכלים אמנם ישנם
 :נדול כה הוא נחשים מפני פחדי טוב...

 שבכתה אלא•- ארסיותם, בגלל לא וחלילה חם
 נשים... נמצאות תמיד שבקרבתם למדתי א׳

 בכוחות כלבבי נערה למצוא מסוגל איני
 אוהב אני אסתטית, להיות עליה עצמי...

 ובעלת אינטליגנטית שתהיה רצוני אסתטיקה.
 ששית תלמידת מלידה... וינאי אני נימוסים...

צו כל על באומנות המתמצאת שביעית או
ובלה־בלה־בלה. רותיה...״

ו עמה אלוהית יהי עמי, מכל בכל. מי
 נשים בהלכות פרק ותלמדהו אתו התמודד
ז ונחשים

אהבה. :המבצע שם
 )949/805( היתה יותר ונמרצת לאקונית

אנש הקדמות. הרבה ״בלי לי: שהודיעה
ה אחד אהבה. : המבצע שם ובכל לעניין.

בחור :העיקרי הנעלם מדורך. ל אמצעים
 עצמו, את רק לא לעניין כשרון בעל גבוה,
לחיים. בנישתו וישר פשוט

 הרשות וגבוהה... 21 בת אני אלי, ״באשר
או לחיוב אם מהתרשמותד להוסיח בירד

לשלילה...״

 של דרכה על לשפל שאעמוד אני, מי
1 האהבה אחרי כזה במרע המחפשת נערה

ידידות בעבור ריקודים
בלונ נערה תימצא אם תוהה )949/ 806(

סלו לרקוד אותו ללמד שתסכים כהה דית
 דרך נעשים כאלה שדברים ידעתי (לא נית.

 חייל שהינו עצמו על מעיד הוא מכתבים)
 זה לימוד תמורת כחול-עין. בלונדי הסול,

 לכתוב שתרצה 17ה־ בת לנערה מבטיח הוא
נאמן. וחבר ידיד לה שיהיה אליו.
ךספר אל העיר מן

 או מעניינים מכתבים כמה קיבלתי השבוע
 ובכלל תיווך, עבודת לי החוסכים משעשעים

כל להביאם לי הוא עונג פשוט כי טירחה,
 )949/807( של מכתבו הוא מהם אחד שונם.

בכל וכמו בספר. יושב ״...הנני הכותב:
השמי תפקידי את אנוכי ממלא ישוב־ספר

כ ובלילות בערבים בצוותא והעבודה רה
ו הכלליות האסיפות מן נעדר לא מצווה,

 אמרתי לא ועדות. של בישיבותיהן משתתף
 לחי' אנוכי קשור כי להסביר כדי אלא זאת

 יכולתי. כמידת בתוכה ונדועל והחברה המשק
 שונות. בוועדות שיש הרב העניין אף על

 ס־דור־ לאחר הארוכים, החורף בערבי הרי
 הרגשה נותרת ספר, קריאת ולאחר עבודה

 מה בדידות, של או שעמום של מרה קצת
המת החבורות מאותן אנוכי שסולר עוד

 קפה כוס סביב צ׳יזבאטים לסיפור כנסות
אחרים. או אלה בחדשים תה או

מקו כי ביודעי אליד פונה הנני ועתה,
 והמבוצר הצעיר הנוער בציבור את בלת

 העיר מן הבחורה היא מי בשאלה (חז״חן)
 דומה במצב היא נתונה ואולי הכפר* מן או
 בקשר עמי לעמוד לה יהיה עניין אשר לי,

 תוך לקבוע נוכל ההתכתבות נושאי מכתבים.
מכתבים. חליפת
 יפה לא ,25 בן הריני הפרטים, חשובים אם
 כלפיה, לדרישות ובאשר מכוער... ולא תואר
 זו תהיה לעיל, שכתבתי במה מסתפק הריני

שתהיה...״ מי
 ואדם אלוהים בפני שנדרתי הנדר אלמלא

 זאת עושה הייתי קוראי, עם אתכתב שלא
זה. צעיר עם ברצון

נדושים פרסומים האף, מן
 הפרסומים כי בצדק, טוען, >949'/808(

 שבלאו ומאחר האף. מן לו יצאו הנדושים
 הריהו שלי, כבתוך במודעות עושה אני הכי

כח בעיניו הנראים הפרטים את רק מוסר
 נערה עם להתכתב רוצה הוא ובכן, שובים.

 בחברה העיקר את רואה שאינה 20—22 בת
 מוגבלים. בלתי ההתכתבות נושאי סלונית.
נקודה.

קולמוס פליטות
הי אחרי החליטו, )949/809( ידידים שני
 את מביעים כשהם מדורי אל לפנות סוסים
 נערות לשתי פולט שהעט מה לכתוב רצונם

 בוגרי צעירים שני מוסרית לעודד המוכנות
חמו לי נראים הם בצה״ל ושרות גימנסיה

אלה. שניים דים,

בעולם
נשק

לגיבראלטאו־ מתל־אביב
 באזור אמריקאי מטוס ראה חודש לפני
 קצר זמן מערבי״. בביתן בהיר ״אור הקוטב

אר של הצבאיים הנספחים הוזמנו כן לפני
 ערב מארצות וכמר, הסובייטי הגוש צות

 בעיר חדיש קליע־מונחה בשיגור לחזות
מו הקליע כי להם נאמר אומסק. הסיבירית

 קילומטרים, 3800 :הטתח מימן. פצצת ביל
 מתל- המרחק בערך, זהו, הארקטי. לאזור
לגיברלטאר. אביב

הת בעולם מדי־התנודות קלטו יום אותו
מימנית. פוצצות
 כל של שירותי־המודיעין עסוקים מאז

אמי את לוודא בנסיונות המערביים הצבאות
 הנוטים ר,אמריקאים, המומחים הטענה. תות

 ברית־המו־ : עגומה מסקנה הסיקו להאמין׳
 בפיתוח הראשון במקום עתה עומדת עצות

 לשגר עתה כבר יכולה המונחים, הקליעים
 לעיר סובייטית מאדמה בקליע פצצת־מימן

ארצות־הברית. של ביותר הצפונית

הוואתיקא?
בדרך קדוש
 הפחות במקום התפוצצה הראשונה הפצצה

איט של ביותר הסנסציוני בשבועון :צפוי
 בחזה יותר כלל בדרך המתעניין אוני, ליה,

 האהבה ובסודות לורן סופיה של השופע
 מניין גילה לא הוא פאמפניני. סילבאנה של

 מלא סיפור לו היה אך הידיעה. את השיג
האפי כשסבל בדיוק, שנה לפני : ומושלם

 את שסיכנה גיהוקים מהתקפת 79,־ד בן פיור
ליד עומד הנוצרי ישו את לפתע ראה חייו,

 מומחי הזמנים. רוח עם להתקדם יכולתה ועל
 כי החליטו פשוט לדעת־הקהל הוואתיקאן

 הרחב להד יגרום •מצוייר בעתון הפרסום
 לא האפיפיור שכבוד בטוחים היו ביותר,
ייפגע.

בכ הדבר פורסם מדוע : השניה השאלה
 המתקבלת אחת תשובה רק היתד, לכך ? לל
 פיוס נמרצות. הוכחשה כבר והיא הדעת, על
 לקדוש להכרזתו הקרקע את מכשיר 12ה־

מותו. אחרי
האפי אמנם, להאמין. רשאים הכל

 הכד תורת לפי ל״ריפוי־פלא״. זכה לא פיור
 חל אלה, בעגיינים מאד המקפידה סיר״

 מיידי שהוא ריפוי על רק זה קדוש מושג
 החלמה של תהליך מלווה אינו ופתאומי,

מ ולא הרופאים ממאמצי לא נובע ואינו
הגוף. על המוסריים הכוחות השפעת
 לעצמה ד,כנסיה דרשה בשנים מאות משך
 מי להחליט הבלעדית הזכות את במפגיע

 לא. ומי אמו, את או הנוצרי ישו את ראה
שההמו במקרים רק כלל בדרך ניתן האישור

 ספונטאני. באופן בדבר מאמינים החלו נים
 אחד לאשר ר,כנסיה יכולה החיובי, במקרה

:שונים גילויים משני
 שאינו דבר ״חזיית שהוא ״חזיון״, •

נוכח״,
 ממשית״ ״נוכחות שהיא ״התגלות״, •
לעולמו. שהלך אדם או קדוש אלוהים, של

 הרשמית, הסברה לפי ראה, רק האפיפיור
 מחוייב, אינו קאתולי שום כן על ״חזיון״.

 אולם בכך. להאמין ד,כנסיה, הוראות לפי
 טוב קאתולי הוא ואם להאמין, רשאי הוא
 האישית בעדותו ספק הסתם1 מן 'יטיל לא
הקדוש. האב של

הקדוש האב נהנה בכלל ? וואדיס קוו

12ה־ פיוס כמעט־קדוש
לה׳... השער זה

 של מלים בכמה אותו עודד ישו מיטתו.
 בי היה אלא חלם, לא הקדוש האב נחמה.
 משיחו את שראה אחרי מיד צלולה. הכרה
המחלה. מן נרפא

 הוואתיקאן, דלתות על צבאו העתונאים
 אישור. קיבלו זאת תחת הכחשה. ביקשו

 ער, היה הוא ישו, את ראה הקדוש האב
 דיבר לא ישו אמנם, שראה. במה בטוח
 אך פתאומי באופן נרפא לא גם והוא אליו,
נכונים. היו הפרטים שאר

 הקאתולי העולם כזפתץ. פרסים
 העולם, עתוני כל כמעט עשו וכך אמן, ענה

 קוראים לו שאין מהם אחד כמעט אין כי
 על ויתרו לא ספקנים כמד, אולם קאתוליים.

 קודם פיענחו הם יותר. מדוקדקת חקירה
ה פורסמה מדוע הראשון: הסוד את כל

? בזפתון דווקא ידיעה
 עתיק מוסד הכנסיה, כי הוכיחה. התשובה

המופלאה גמישותה על שמרה עוד יומין,

 המתגלח האיש מתמידות. על־טבעיות מעצות
 דקות חמש ״להרוויח כדי חשמלי במכשיר
 דבר בעבודה. תמיד מאריך לתפילה״ נוספות

 :סימן לו נשלול כן על לבריאותו. מזיק זה
 של בחדרו השוהות הצפודים משני אחת

ב להתיישב רגילה חובב־העופות, האפיפיור
 להכריחו שבידיו, המגילה על הנכונה שעה
 עמל את לסיים זו, יעילה אך עדינה, בדרך
יומו.

 הנוצרי ישו את שראה הראשון האפיפיור
 שברח שעה פטרום, היד, לרומא בואו אחרי

 יודע, צופה־קולנוע שכל כפי נרון. מרדיפות
 ״קוו :אותו שאל הדרך, אם על ישו את פגש

 שוכנת הפגישה במקום י״ ממינה* וואדיס,
לקדוש. הוכרז עצמו פטרום כנטייה, עתה

 אף מועדות יורשו פני כי ספק כל אין
מטרה. לאותה הן

? אדוני מועדות, פניך אנא *

949 חזה העולם11


