
 אותה דחפו בדמה הטבועים הרפתקנות
 היא ׳17 לה מלאו עתה זה לכתוב.
 להתכתב רוצה היא ונאה. קומה גבוהת

ומש נאה גבוה, ,19—22 בן צעיר עם
כיל.

★ ★ ★
כלבד למורות

 אך ויפה, טוב הכל הפייטרים: שלושת
 הר־ חיים כתבתכם. את למסור שכחתם

 יפה יותר להתנהג מבטיחה אני צוג:
 עתה לחשוב יכולה אינני החדשה. בשנה

 פרסמתי לא מדוע מתאים תירוץ על
 אינם הם פנים, כל על מכתביך. את

 הפרטים את לי תשלח אם כרגע. בידי
 אותם אפרסם ואחרונה, נוספת פעם
מיד.

★ ★ ★
ישו הקרוי טוב יהודי

 בעל ספק של צל בלי א ה )988/1033(
מכי שאינני חושב הוא השבוע. מכתב

 שמעו כן. דווקא אני אבל אותו, רה
כותב: הוא מה

 להפתעה. והיכוני תתרגשי, אל ״אנא,
שאי וחבל כן, ערבי אבל פידאי, אינני

 הזהוי תעודת את לך לשלוח יכול נני
 בכל אותה להציג צריך אני כי שלי,
 לי. תאמיני כי לי נדמה רחוב. כינת
ישראל, אזרח הייתי לא אילו הרי

 הוא בררן. בחור הוא )988/1035(
 או מורות עם רק להתכתב מוכן

מעגי אינן פשוט אחרות 'סמינריסטיות.
 או מורה בלתי בחורה וכל אותו. נות

 לו, לכתוב דעתה על שיעלה סמינריסטית
 הוא הטורח. את לעצמה לחסוך יכולה

יענה. לא
 את כך כל היודע זד״ צעיר ובכן,

בסבי קטנה מושבה תושב הוא רצונו,
 בחינות את עתה עויר הוא חיפה. בות

 במשרד עובד הוא היום משך הבגרות.
למו סרט חובבויות־ו, בחיפה. ממשלתי

 למוסיקה האזנה בים, שחיה הם רות,
 סרטי לבאלט, מוסיקה בעיקר קלאסית,

 אמנם אופניים. גבי על וטיול קולנוע
 הוא אך מדי, רציני שהוא טוענים מכריו
 שכחתי לעלוז. גם יודע שהוא מבטיח

׳ .23 בן שהוא לציין
שתכ המורה של ושערה עיניה צבע

 לו חשוב לו. חשובים לא אליו, תוב
ואוהבת דתית בלתי חיכאית, שתהיה כן

הקייץ נועם
 הדבר, בעד כותב מה שמעו

הפעם:
 באוטובוס נמצאה זו ״תמונה
 האוטובוס נהג לחיפה. מתל־אביב

 גלזר, שייע הידוע המפספס היה
הזה. העולם מערכת חבר

ב כיום הרחצה ועונת ־מאחר
החי שהנערה חושב אני שיאה,
 התמונה מתוך המשתקפת ננית,

מ מימינה, השחרחר הגבר עם
 הקייץ. נועם את בהחלט אפיינת
 יפה תמונה רבים, ולדעת לדעתי

 הזה. בהעולם לפרסום ומתאימה
 מאב־ יזדהו הזדמנות, באותה

העתון.' קוראי בפני בדיה

 ולא דמשק בקול לעבוד בוודאי יכולתי
נכון? אליך. פונה הייתי

 הארור ישמעאל בן אני כי לי נדמה
 מה (לא!) לא? למדורך. החודר הראשון

 אוכל אליה לעט, חברה רוצה? הייתי
 בחברתה. בטחון ולהרגיש בבטחה לדבר

 דם לה ושיהיה אדם בן בי שתראה
 מועמד כעל עלי לחשוב לעצמה להתיר
 בת בה אראה מצדי לעתיד. אדם להיות

לע שלי חוח־, להיות ומועמדת אדם
א,תי, הזעיקי כאלה? יש לבוא. תיד

 רק הדת. לפי נוצרי ,22 בן אני
 ישו דתי. לא בכלל אני רשמי. באופן

 הנני הטובים. היהודים אחד הוא בשבילי
 אני תואר. ויפה קומה גבה הארץ, יליד
 ואנגלית. בערבית גם להתכתב מוכן

 כתיבה כולל דברים, מיני כל עבודה?
 בידי מצויה כשרות תעודת לעתונים.

חו הממשלה. ראש כולל רבנים, מכמה
משעש סיפורים ולשמוע לספר בבות:

 — ולטייל — צ׳יזבאת בעברית — עים
 לא הצבאי. מהמושל רשיון ובלי עם

פחד. אל משעמם׳ יהיה
הייתי אל־איללה, אלחמד השכלה:

בבית־הספר. במקרה
 לכתוב שתרצה אלמונית נערה אותה

 ממד לקבל רוצה היא אם חייבת, לי,
 שתהיזו טבעי תמונה. להכין שני, מכתב

 מדי יותר תהיה ושלא ,22—20 בת
 פשוטה, בחורה מאד רצוי מנומסת.

 קדומות. דעות ללא חד, במי, יפה לא
 החברה.״ מן אחת בקיצור,

★ ★ ★
חולנית סקרנות

מכ את )988/1034( לי כתבה כאשר
מש קצת לה והיה חולה שכבה תבה,
 לאכול החברה ירדו רגע אותו כי עמם,
 בתקרה הסתכלה היא קיבוצניקית). (היא

ה במוחה נצנץ ולפתע וחשבה, וחשבה
ש משום לא לי. לכתוב הגאוני רעיון

 כך, כל נצרכת עצמה את מרגישה היא
ב חן מוצא שמדורי משום סתם אלא

עיניה.
 נערה שהינה עצמה על מספרת היא
וה הסקרנות ורק תית, וידיד! עליזה

 מתרה הוא אופניים. על ורכיבה שחיר,
והצטבעות. איפור שונא שהוא
חיי עם גם להתכתב מסכים הוא

בן. כמ! מורות, שתהיינה בתנאי — לות
★ ★ ★

כתביםריקודים,..במ
 צנחנים: אחרי המשוגעות אחת עוד

 טייסים אזי צנחנים, לא אם ).988/1036(
 עם להתכתב רוצה היא ובכן, לפחות.

 גבוה 20—22 כבן כזה, טייס או צנחן
 שידע מאד רצוי ופיקח. נחמד מאד,

 הוא אם ידאג שלא אך יפה, לרקוד
 מצויינת, רקדנית היא לרקוד. יודע אינו

 אפילו להרקידו ומוכנה היא, אומרת
מכתבים. דרך

חו היא טיולים, אוהבת שר,יא מפני
 ממונע יהיה לעט שחברה רצוי כי שבת

שי בהירת קומה, גבוהת היא איכשהו.
 מוסיקה תיאטרון, סרטים, ״אוהבת ער,

 ולשוחח לבלות לרקוד, קלה, קלאסית
 17 בת היא יותר״. רציניים ענינים על

הבגרות. לבחינות ומתכוננת
★ ★ ★

? שטות כזו ער תענה מי
 ):988/1037( השבוע פייטן

 הוא, כרצונך שלא הבחנתי
 מכתב. בתור שיר לקבל
 אשלחהו ואליך כתבתיו דווקא

 רב, צחוק צחק שבי הלץ כי
 המתכתבים רובם שרוב בקראי

 נעלות. כה תכונות דורשים
 השלושים, חיי שנות במשך למדתי

 חסרונות. הרוב אידיאל, שאין
אזדקק, שלמכתבך תחשבי ואל
השנינות. בכתיבתך חבבתי כי אף

 התחשק לי כך כתבתי, סתם
 שטות? כזו על תענה ומי

 לשוני לשונה אך בארץ ותיק אינני
 השאלה: רק נשאלת מאד! ואהבתיה

 מכתבי? שלחתי מה לשם
 תשובה תתן לא אחת שאף בטוחני

חידה. נשארת וזו כתבתי פי על אף

ספרים
תרגום

חד •ו ודו א
אתיהודי מרגל הייתי מ דורו, הנרי (

דליה). הוצאת שגב, שמואל מצרפתית תרגם
 הצרפתית המחתרת סוכן הינו זה ״אדם

 הוא הברית. בנות של ושירותי־המודיעין
 ביותר החמורות הסכנות אחת את מהווה

 יש שיתגלה, ולאחר — לגלותו יש לגרמניה.
לחסלו.״
 גרמני, סוכן של בכיסו נמצאה זו פקודה

 האיש, .1943 שנת בשלהי בשוייץ שנעצר
 של למשמרו גדולה כה סכנה שהיווה
 היה לא — היטלר — והיחיד האחד המנהיג

 החוץ שר של (אחיו דאלס פוסטר אלאן
 המודיעין ראש ארצות־הברית), של הנוכחי

 המרגל גם זה היה לא בשווייץ. האמריקאי
 דורי, הנרי זר, היה צ׳רצ׳יל. פיטר הבריטי

 שהשתקע רומני, ממוצא יהודי סרטים מפיק
 ראש כאב לגסטאפו לגרום והצליח בצרפת

בל־ישוער.
 שתוארו כפי דורו, של פעולתו שיטות

 ביותר: פשוטות היו האוטוביוגראפי, בספרו
 (שליטה הבלשניים בכשרונותיו נעזר הוא

 למחסני החופשית ובגישתו שפות) בחמש
 ידידים בבתי שהצטברו והליקרים, הסיגארים
 כל של ליבם את לקנות כדי צרפתיים,

 החל — בפאריס הגרמני הכיבוש מטה עובדי
 בכבודו שטולפנאגל בגנראל וכלה בזקיפים
ובעצמו.

סיר אשר הגרמנים, ?{נכת. לסרכניס
 לרחוש או ליקרים ללגום סיגארים, לעשן בו

 מתורגמן. לדרגת עלה אשר לדורו, ידידות
 עם אותם הפגיש דורו מקורי: לטיפול זכו

 זה לצורך שהוצאו עגבת, חולות יפהפיות
 במחלה להדבקתם גרם מקומי, מבית־חולים

האיומה.
מח הפצת לפעולות ר,שיחוד פעולות בין

 העיקרית: במשימתו גם דורו עסק המין לות
 עלה לדבריו, בנות־הברית. לטובת ריגול
וה הבריטיים המפציצים את להדריך בידו

ב צבאיות מטרות עשרות אל אמריקאיים
 תרשים להכין הוא הצליח כן פאריס. אמור

 האסלנטית, החומה ביצורי של מדוייק
 הכנות על מועד בעוד לבריטים ולהודיע
למלחמת־גאזים. גרמניות
שנת לאחר רק דורו הגיע פעילותו לשיא

 נאלץ היה והוא לגרמנים, יהדותו גלה
 ריגול רשת של כמרכזה לשווייץ. להימלט

 הצפונית איטליה שווייץ, פני על שהשתרעה
 בידו, עלה צרפת, של נרחבים ואיזורים
 ימים שבוע הברית לבנות להודיע לדבריו,

 וכניעת מוסוליני של נפילתו על מראש
 לידי להמציא דורו הצליח כן איטליה.

 הדיבמיות של המלא המערך את האמריקאים
איטליה. בצפון הגרמניות

 שלחו שהגרמנים בכך פלא כל איפוא אין
המקצו המרצחים מיטב את דורו בעיקבות

 כמובן לחסלו? בידם העלה שלהם. עיים
 לשבת יכול דורו היה לא אחרת שלא.

 לא־ ב״ויוו סיפרו את ולסיים בישראל
נלהב. פראנס!״

ש וקריא חד
 פא• גלאדיסלאס המוחות מלחמת •

 סודות לרכוש איך — מערכות) הוצאת דאגו,
סי סידרת בחיים. להישאר ולהצליח צבאיים
ו דוקטור גברת על שיער מסמרי פורים
 להוכיח מגמתם אשר אחרים, ריגול כוכבי

 משעמם מקצוע הינו המודרני הריגול כי
הגיוס. לגיל ביחוד הגילים, לכל למדי.
ם כעול • ח  הוצאת תלמי, (מנחם רו

 שוב מומתת האשד, סנש חנה — עמיחי)
הפרי וטייסת שוב, נוחת הספינה סנש חנה

 במסגרת שוב משוטטת הראשונה מוסים
היש הגבורה של הנדושה בגורן חדש דייש

תוצ הדייש הביא הפלא, למרבית ראלית.
 את הכיר שלא מי לכל למדי. טובות אות

מקרוב. העצמאית מלחמת
ם • ם ע ד א  הפממן, יוסף (מאת ו

 — עס׳) 415 ועמיחי, העתונאים אגודת הוצאת
ש האיש, של והעיתונאי הספרותי עזבונו

 בעיירה עני שוחט של כבנו דרכו את החל
 הציונים מפלגת כמייסד בה המשיך פולנית,
 העבריות היחידות מארגן בפולניה, הכלליים

 אגודת־העי־ מבסס המנדאטורי, בחיל־הספר
 אותה סיים העיתונאים, עיתון ואבי תונאים
 שפע הבקר. של ראשי כעורך 1955 בשנת

 מצרפתית מתורגמת שירה ליריים, שירים של
מאמ פיליטונים, מסעות, רשמי וגרמנית,

 לקט בספר: חסר בהבקר. ראשיים רים
 הפטמן התפרסם בהן הקולעות, הגימטריות

מכל. יותר

החי
החימח שכר

 לר־ ליברמן מרדכי הנהג ניסה יפו, ך*
 אבן שידה ילד אחרי בחימתו דוף ■2

לעו הצליח, להדביקו, הצליח לא במכוניתו,
 השמאלית ידו את לשבור להתחלק, זאת, מת

גופו. בכל חבלות ולקבל

העיוור הגורל
 ־~אלפרד~אהנר9בי קנדה, אונטריו, ף*
 במעי ניתוח שעברה אשתו את סון £•.

 במעי הוא אף הותקף בבית־החולים, העיוור
 בצאתו נתבשר לניתוח, מיד נלקח העיוור,

 הלם קיבלה בינתיים, שהחלימה אשתו, כי
 הוכנס בעלה כי לה נודע כאשר ומתה
הניתוחים. לחדר

★ ★ ★
החופש אל המיצעד

̂ש̂ם טירוניות, כפים ך•  ביקשה אי
דרגו כובעה, את הבנות אחת וקיבלה ■1

 שחשבה מדריכתה, של ושרוך־ההדרכה תיה
 את סידרה הצגה, לצורך לה דרושים שאלו

 במיצעד תן א, והוציאה בשורות חברותיה
 חופשה שעות לכמה הבסיס, שער דרך

בלתי־רשמית.
★ ★ ★

רכים צרת
 ארצות'־הברית, פודט־ראודרדייל, ך*
 בשיחה, צעירות נשים שתי נכנסו ^

 עורדדין, של הקבלה בחדר שהמתינו שעה
 גילו גירושין, בקשת להגיש כדי באו אליו

 אותן המכה בעל — להן משותפת צרה כי
 שתיהן כי לזאת סף נ, גילו — בקביעות
הבעל. לאותו נשואות

★ ★ ★
צטייןמ תלמיד

 לבית־מסחר תלמיד נכנס תל־אכיכ, ך•
 אם שאל וספרי־לימוד, כתיבה לצרכי

ש מאלה ״תעוהת־ציונים לקנות אפשר
לאמא״. פעם כל שולחת המורה

★ ★ ★
רוחני מזון

 נמצא ארצות־הברית, לוס־אנג׳לם, ך*
 ברפואה בעיסוק אשם בוכא,אן וויליאם ^
ל מחה מ! של פנים ובהעמדת רשיון, ללא

 לאחר רק בבית־הסוהר מכליאה ניצל תזונה,
לקויה. מתזונה כסובל שנתגלה

★ ★ ★
הכסף מגש

 האוצר הגיש ארצות־הברית, דה־מוין, ף-
 כי בטענה נוסף, מס לתשלום תביעה ^

 עד לשאת שפלר ת ר! המלצרית של הרגלה
 העבודה בשעות חזה על בירה כוסות ארבע

 מסעדתה את ההופכת הצגה, הינד, הבוערת
שעשו מס בתשלום החייב עסק לקבארט,

עים.
★ ★ ★

אינפלציה
 מהגברים כמה חתמו קאסם, כפר ך*
 הראשי לרבה פניה על במקום הערביים **
 ממנו הם מבקשים בו פתח־תקווה, של

 סכום את שיורידו הכפר אבות על שישפיע
בנו עבור חתן מכל דורשים שהם המוהר
 מדי בהתמדה עולה ״הסכום הסבירו: תיהם,
לשלם״. כסף לנו ואין פעם,

★ ★ *
רגליים אין לבתר

 שסיירה אחרי ארצות־הברית, שיקאגי, ף
 תערוכת מוצגי בין שלם יום משך ■1

 כתרה את המלצריות מלכת החזירה מזון,
 לי. נמאס ״די, הסבירה: המיבצע, למארגני

כואבות!״ רגלי
★ ★ ★

חליפץ סחר
 ^שטרחל״להציל נאלצה כארישבע, ^

 שרגזה ארוסתו, של מהתנפלותה צעיר -1
 להתחתן יוכל לא כי לה הודיע כאשר עליו
 לעומת כי, הודעה על־ידי לנחמה ניסה אתה,
הצעירה. אחותה עם אחיו יתחתן זאת,

★ ★ ★
אזרחויית^חזכ

 אל- התנגש ארצות־הברית, כליטמור, ך•
 דרש משטרה, מכונית עם דונובאן ברט ^

 מונית עבורו ולהזמין לשחררו מהשוטרים
 יש? ״מה התרתח: שלהם, האלחוט במכשיר

 רוצה ואני הזאת בעיר מסים משלם אני
כספי!״ תמורת שירות לקבל


